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Se he verdade incontestavel e evidentem·.ente provada, que o ust) das
collecções he indispensavel na jurisprudencia civil, pelo acerto e segurança que prestão a todas as autoridades e empregados no foro, para se
firmarem na legi5lação positiva e adaptada que rege as hypotheses subordinadas aos actos judiciarios e administrati~os, forçoso he confessar, que
a'Iuella collecção que o compilador, com cuidado, diligencia ~ applicação,
desprezando despezac: fadigas e vigilías, tenha procurado tornar a mãis
perfeita, . . egular, methouica e simples,' deve ser de absoluta e rigorosa
necessidade, e constitu~r hum moveI inseparavel do bom e zelQso magis~r:ado; do fisc?l asridu0, fiel e cauteloso; do i:ldm~.nlstrad(lr .energico,
••
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igo do seu paiz' e concidadãos; assim como o deve ser de
circunspectos defensores, e daquelles que só buscão a
erdaclc, aniro dos do amor do justo e das leis que o presenevem, e neHe
,e f md menU.io'.
r

Tal e a obra que apresentamos ao publico, debaix0 d0 titulo de
LEGISLAÇAÕ BRAZILEIRA. Tornar-se-ha ainda mais sénsivel a 'sua imperiosa
necessidade, quando se reflectir que as collecções até hoje ppblicadas são
incompletas, inexactas, desprovidas de ordem, carregadas de anachronismos, repetições, peças superfluas e inapropriadas, sem o mais leve
auxiliar para facilitar o seu uso e a achada do. documento. legislativo que
se procura, e todas de pessima impressão.
E se huma obra na qual de mais nada se houvesse tratado do que
sanar os numerosos defeitos que acabamos de apontar, seria por isso mes- .
mo da mais immediata utilidade, o que se p,oderá dizer da presente collecção que reune a essas inapreciaveis qualidades o extraordinario augmento de mais de duas mil peças manuscriptas, nunca d'antes publicadas,
e que pela mór parte são de indispensavel necessidade? Em pro-va do que
avançamos, citaremos o seguinte faGto, ha pouco acontecido:
Estava de na muito o . .Escrivão da Mesa da Abertura da Alfandega de
po.. e do direito de perceber, a titulo de capa, a quantia de 320 rs. por
cada volume que se despachava.. Deste enorme abuso ,ainda a Fazenda
'acional re prevaleceu, quando pela ultima reforma ficou arrecadando
, emol mentos que d'antes pertenciã~ aos empregados. E progredio esta
( c, n alosa imposiçãO, a' despeito dos repetidos Julgados do. Gonselho ,da
Fazelld , que altamente a reprovárão sempre, correspondendo á disposir.:- d'l arta Regia de 18 de 'ovembro de 168'l, das Provisões de 4. ~ 14 de
Jaucüo de 1735, e da ResoluçãO em Consulta de 7 de Setembro de-1810{*),
dispo i ;:;'0 esta que todavia se ignorava, ou se procurou desconhecer,; e por
i. o oi auiquilada, apesar do preceito do artigo tO da C.a-da. de Lei de 20
01. tubro de 1823', pelo celebre e inconstitucional Aviso de 50 de Maio
de 1825, que sanctificou huma imposiçãO e. hum artigp de Receita, que,
por legislação aliás mui positiva, estavão condemnados pór. ille~aes e
abu ivos.

J. D. Thompson e Comp., fundados naRes@lução.de Co~ulta a que
'e referira o A iso de So de. Junho de 183'1, termi
(*)

Vide ~a~, 294-

.

()

pelo de 19 de Dezembro do mesmo anno, esgotárão todos os meiC\s paL'Ú
haverem da Fazenda Nacional a quantia correspondente ao referido iwposto das capas, que forão obrigados a pagar pelos saccos, em que de"embarcárão huma carga de trigo; imposto que pagárão com clausula-depositaria. Na Conservatoria Britannica, e na Relação, vingou o,Aviso de 30 de
Maio de 1825; porém, no. Supremo Tribunal de Justiça respeitou-se a
legislação apontada e vigente (toda manuscripta e inedita) no acto do Julgamento apresentado pelo Relator. a qual ora se acha incluida nesta
collecção.
Julgamos pois .desnecessario fazermos outras observações acerca da
utilidade da publicação de semelhantes manuscriptos: o facto que acabamos de citar muito mais provará do que quanto poderiamos dizer.
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Col!o

B~az.

- Delgado.

r

Con9.e da ,Pon.te, d<? meu Conselho, ~over
nador e Capitão .General da Cap.it'l-nia da Bahia"
Amigo. Eu o Principe Regente vos envio TI,ll,lito saudar, como aquelLe que am\>o Attendendo ii representação, que fizestes subir á minha Real presença sobre se achar interrompido e suspenso o
commercio desta Capitania, com grave prejuizo
dos meus vassallos e da minha Real Fazenda,
em razão das criticas e publicas circ'unstancias da
Europa, e querendo dar sobre, este importante
objecto alguma providencia. prompta e capaz de
melhoral' 'o progresso de Laes damnos: sou servido ordenar interina e provisoriamepte; em
qu~nto não consolido hum sJstéma g~ral que e~
fectivamente regule semelhantes matel'ias, o seguinte. Primo: Que sejão admissi"eis nas Alfandegas do Brazil~ todos e quaesquer Generos ~
Fazendas e l\Iercadori,as transportados, ou em
n.a:vios estrangeiros d~s' Potenci'qs, que se con er"ão em paz e harmonia com a minha Reai CoI'~a, ou em navios dos Imeus vass~lI'os, pagando
por entrada vinte e quatro pOl' cento -' a saber:
vinte de Direitos gro~s?s, e quatro do D,onativo
já estabelecido, ~egulando-se a cobrança déste
Direitos pelas pauta~, 0l,1~ aforarrfentos, porque
até o pr:esente se regulâo' cada huma das ditas
Ãlfandegas, ficando os vinhos' , aguas arde!ltes
e azeites doces, que se denominão m01hados,
gando o dobro dos Direitos, qu'e até agora nel!as
satisfazião. Secundo: Que não s6 os meus vassallos, mas tambem os -sobreditos estrangeil'Os
possão exportar para os portos, que bem lhes
parecer a beneficio do commercio e agdcultura ,
que tanto desejo promovel', todos e quaesquer
generos e producções coloniaes, á excepção do
Páo Brazil, ou outros notoriamente estancados,
pagando por sahida os mesmos Direitos jil estabelecidos nas respecti vas' Capitanias, ficando' entrc tanto como ,em suspenso e' sem 'vigor, todas as
Leis, Cartas negias~ ou outras Ordens que aré
aqui prohibião nesse Estado d"l Brazil o reciproco
cOnlmercio e navegação entre os'meus ,'assallos
e e~trangeiros. O que tUdo assim farei executar
(;1)ill o zelo e acti vidade -{ue d~ vos espero. ' Escripta na Babia, aos 28' de Ja'ueiro de 1808.PJlINCIPE. - Para o ConM da Ponte.
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TOMO I.

"

Manuscripto

authe~tico.
'

\

, Sendo .absolutamente neClessario o estudo da
Sciencia Economica na presente conjuoct,ura em
flue o Brazll offerece a melhor occasião de se pôr
em pratica muitos dos -seus principias, pal'a que
os meus vassallos sendo melhor instruidos nelle,
me possão servir com mais vantagem: e por
me constar que.José da -Silv;a Li 'boa, Deputado é
Secretario da l\ie a da Inspecção da Agricultura
e Commercio ila Cidade da Bahia, tem dado todas as p'rovas de ser muito"habil para o ensino
daquella sciencia sem a qual se caminha ás cegas e com passos muito lentos, e ás vezes contrarias n'as materias do Governo, lhe faço mercê
da pr!>priedade e regencla de bum-a Cadeira e
Aula Publica, que por este mesmo Decreto sou
servido creal' no Rio de Janeiro, com o ordenado de 40o:t/Jooo réis, para ir exerçiLar, conservan'do os ordenados
lugares que até
. dos , dous
,
agora tem occupado na Balua. As Juntas da Fazenda de buma e de outra Capitani~:o tenbão a sim entendido, e fação exeéutar. Ba.. ~", 25 de
Fevereiro' de 1808. -Com a Rubrica do Prin
cipe Rege:bte Nosso Senhor. -Acha-;se a fl. l(p
e 142 do Liv. 8.· de Provisões, da Junta da Fazenda.
'1 iI" J
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AVISO DE
-' fI
I

18

DE MARÇO.

,
'
Manuscripto authentico.

O Principe Regent.e Nosso Senbor be servido,
que V. S. e colha dos ma'rinheüos dos 'navios que
desarmão depois, de vreebchida a lotaç~o da
embarcações que se conservão al'madaS, cem
nílarinheiros que par:ecerem a V. S. mais habeib
entre os grumetes e marinheiros das dilferentes
classes o quaes deveráõ ser destinados a servirem no Arsenal da Marinha, e a comporem o
chamado troço; a fim de serem empregados no
dillerentes trabalhos para que são proprios; devendo V. S. informar-me por esta Secretaria de
Estado a respeito dos vencimentos que se lhe
deve arbitrar, alojamento, etc., tendo em vista
as circunstancias actuaes e estado presente das
officinas. Deos guarde a V. S. Paço em 18 de
Marco de 1808. - Visconde de Anadia. - Sr.
José" Caetano de Lima.

ANNO DE 1&08.
25

II CnF.TO DF.

t

authentico.

II (i 1'01' bem ord na que os Officiaes das SeC) clada. d Estado q lP. "ierão de Lisboa para esta
Cap'italveução annualmf'nte os mesmos 700~OOO
l'élS qu Iii percebiii\) ,los seus empregos, com
() 'seoulo da dccima: lu os que forem de novo
'll)me'l.d()~. ,corfo tito ~<' mente por anno a quanI I "I '-1.1- 000 T' I" Que os que passarem a 0[ficiaes Maior s c ,I mais 200:tj)000 réis annuaes, do'que levarem a folha respectiva; e que
os Porteiros das mesmas Secretarias d'Estado
venção a quantia de 550:tj)000 l'éis pagos aos
quarteis, na forma das Ordens. O Presidente do
meu Real Erario o tenha assim entendi(lo e faça
executar, participando aos Meus l\linistros e Secretarios d'Estado esta minfia Real determinação.
Palacio do Rio de Janeiro em 25 d~ l\'Iarço de
1808. -Com a Rubricado PrincipeRegente r osso
Senhor. - Thesouro Nacidnat tiv. IO'd f?l. 20 verso

DECRETO DE
~oll.

DECRETO DE

DE MA.RÇO.

26

DE MARÇO.

,

DE MA.RÇO.

Convindo muito ao bem do Estado nas circunstancias actuaes, muilo mais graves do que no
tempo, em que as liha de Cabo Verde se governaviio como Capitania General que aquellas Ilhas
sejão novamente regidas por hum Governador e
Oapitão General: e attendendo ao bem que até
agora me tem servido no emprego de Governador
deHas D. Antonio Coutinho de Lencastre, e esperando que o seu zelo iguale a imp ortaocia que a
conjunctura presente dá ás mesmas Ilhas: hei por
bem e sou servido erigir noyamente em Capitania
General a Capitania das ilhas ue Cabo Verde e nomeaI' Governador e Capitão General dellas a D.
Antonio CoutinllO de Lencastre, seu actual GQvernador. O Visconde de Anaclia, do meu Conselho de Estado, Ministro e Secretario de Estado dos
egocios da Marinha e Dominios Ultramarinos o
renha assim entendido e faça executilr com os despacpos necessarios, Palacio do Rio de Janeiro em
26 de Março de i808. -Com a Ruhrica do Principe Regente osso Senhor.

..

Braz. - Delgado.

Sendo-me pr,asente os gl'aves i~C{)n.venientes
que resultariâo ao meu Real serviço e ao ao publico de continuar por mais tempo a serem servidos por huma só pessoa os dous Omcios, Cle Patrão Mór do Arseóal da l\Iarinha c de Piroto Mór
da Barra desta Cidade, os quaes tem seml?\'e andado unidpfJ; não sendo possível agora por causa
do maior tI:aljalho, que accresce a caGa hum destes
~mpregos que hum só individuo sati faça cpm a
devi.d, c acçã.o e desempenho ps resllectivos devel'e~ que lhe silo inherentes: hei por hem orna . e da~mi em diante sejão o referidos Offi:0- lI. P:I.tt;ão lHór e de Piloto Mór servidos por
tlílfer~'n es' pe soas. E téndo cpnsid,el!ação á
li l Ui"'c lcii\ a actiyidade, com que rr~n<:isco La..aoja
servio no empreg0- de Batrao l\Iór do
" r- n..l le Lisboa: hei por bem fazer-lhe mercê
d ' o nomear Patrão Mór do Arsenal desta Cidade,
om o ordenad() de 600:tj)000 réis annuae que
per. eber . por este serviço sem outro algum emolu enio, na forma determinada pelo AI-vará de
I
It O\\~mbl'O de 1802, além do soldo que lhe
CQ
e pela ua patente ~lilitar; e nomear outrosÍJilJ a Joaquim di'- Costa Porto para: servir o Ofticio de Filoto ~lar da B<\rra deste pQrto com o
e mo orde~adp que actualmente percebe; fi~
cando tudo. o, mai cOQservado no ij}esmo estad'o
etQ.qU<\,lltp eu não mandar ,Q contra,rio. O Viscond~
de Anadia do ~leu Con elho de Estado lHinistTo
c ecretado de E tado do Neo-ocios da- k~pinha e
Domjnios Ultramarinos o tenha as im entendido e
faça ex~cutar com os despachos nec~ arios. Palaeio do Rio de Janeiro em 26 de ~ar~{) de 180. .
-Com ii :Rllbrica do Príncipe Regente N'Q&sO SeIlhor.
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Coll, Braz. -Delgado.

DECRETO DE

,

28

DE ~A.RqO.

Manusoripto <luthentico.

NãCl permil.'tindo o estado actual das Renúas
Reaes que os \neus Ministros e Secretarios d'Estado continuem a "encer o mesmo ordenallo que
ª'antes percebião: sou servido determinar que
tenhão' o vencimento annual de t~:800.thooo réis,
pago,s aos quarteis na f{)rma até agora praticada, contados desde O I. o de Dezembro do anno
proxlmo passado db 1807: hem entendido que o
l\Iinistro e Secretario d'Estado dos egocios do
Brazil que h e tambem: Presidente do Real Erario
~'ence'rá unicamente a dita quantia annual de
4:Soo:jj)000 réis por ambos os emprego gue occupa. O Presidente do meu Real El:ari,o o tenha
;ssim entendido e faça executa,r com o~ despachos
necessarios, sem emliaJ,go de quaesquer Lei , ou
Disposições em contrario. Palacio do Rio de Janep,'0 em 28 de Março de 1808. - Com a Rubríca
do Principe Regente Nosso Senbor. - Tllesollro
lVacional Liv. 1. o de Decreto~ á foi. 4.

ALV A.RA' DO

1.. q

DE A.BIUL.

€oll. Braz.- Delgado.

Eu. p principe Regente, faço saber aos quç' o
pl'esente Alvará com força de Lei virem: Que
sel)do muito c01fjVenietlt~ .ao. .bem do meu' Real
5erv.~o "que t ('Lo quanto respei~a a boa QPe,-n
el ~'eg).l~arjdade da disci~lina militar, eco ocpja e
xegulameJ;lto das- wiQhas força tanfo de te,rra,
COlIlo eJe mar, se mant~J;lha IlQ I'\l"lh.or est<l.d()
'pollque. dEjll de
~ a enCl,,,.'a
cOU5ervl'~;-Q
.da ~e~ fOf(.:é'-! qnr '."urã{) a I.l'anquillidade
e- d,c:f~!lla dos, m
Estado~' e s nd
I uilo
negocios de~t-a 0<1 Ui'!l
qll po minhas ei

ANNO DE 1808.

3

Ordens são da competencia dos Conselhos de
4.' Para o expediente do Conselho SUT1remo
Guerra, do Almirantado e do Ultramar na parte Militar ha-verá bum Secretario, que' sou êl'Vido
militar sómente, onde se não podem decidir, por crea,r, o qual "Vencerá annualmente tre mil crume achar residindo nesta Capital, os quaes não zados de ordenado, além do soldo se o tiv"lr:
podem estar demorados sem manifesto detrimen- e para ajudar esta e as mai despezas do Conto do intelesse publico e prejuizo do meus fieis seUlO, ordeno, que na minha Real Fazenda St:
vassallos , que tem a honra de servir-me nos entregue o meio soldo de cada buma patente,
meus Exercitos e Armadas: e devendo outro que pelo Conselho se houver de passar, e o lJisim dar-se provjdencias mais adaptadas ás actuaes reito do sello competente, devendo constar na
circunsta~neias para a boa administração da Justiça
Secreta,\'ia do me mo Conselho haver-se pago
Cdminal no Conselho de Justiça que se l'orn1a estas despezas primeiro que se passem as patentes.
nos Couselhos de Guerra e d.o Almirantado, .afim,
5. o O Conselho Supremo iilitar terá as suns
de que se terminem os Processos qu,!oto antes, sessões todas as segunda' feÍl'a 6 sahbados de
e CoUl a regularida~'e e exadidão que convem: tarde de cada semana, não endo feriados, ou
para ob"iar e rem01'cr estes e outros ineonve- de guarda.
nientes, sou .en ido determinar o seguinte:
6.' Para o conhecimento e decisão dos Prol. o Haverá Qesta Cidade hum Conselho Sucess..?s Crir~linae~ .q4e e formão aos réo que
'premo Militar, que entenderá em todas as mir gozao do foro mIlitar) e que em ,irtude das 01'terias que perte\1cião ao Conselbo de Guerra, ao dens Regia , se de em remeller ao Conselho de
do Almirantado e ao do Ultramar na parte l\1ilital' GU~lTa ainda sem ~ppellação ~l~ 'parte, ou por
ómente, que se comp(}l'á dos O./llciaes. G~neraes melO della, havera o Conselho de Ju tiça dedo meu Exerc'to, e i\J;mada Real, que já são Con- terminado e reg'ulado pelos ,Decretos de 20 de
selheiros de Guerra, e do. Almirantado, e que se ~osto de 1777, de 5 de Outubro de 1')'78, de
achão nesta Capital, e dos outros officiaesdehuma la de Agosto e 15 de ;Novembro de 1790; fazene outra Arma que eu hou1'e1' por bem nomeall, do-s~ para elle huma sessão toda~ as quartas feiçIevendo estes ultimos ser Vogaes do mesmo Coo- ras de tarde, que não forem dias feriados ou de
selho em todas as materias que nelle se tratarem, guarda, para este conhecimento sómente.
í· o O Conselho de Justiça'se comporá dos Consem que com tudo gozem indi,'idualmemte das regalia e honras, que competem aos Conselheiros ~ selbeiros de guerra, Conselheir 5 do Almirantado
de Guerra, que já o são, ou que eu fôr servido e mais Yogaes, e fie tres Ministros Togados que
despachar para o fl).tm;Q cQm aquelle titulo por eu houver de nomear dos quaes se\'á bum'o Rehuma graça especial: e-isto mesmo se deverá en- lator, e os outros dous Adjuntos para o Despacho
tender a respeito do titulo dÇl meu Conselho, de de todo os Pr,ocesso~ q,ue se rem:e.ltem ao Conseque gozão os Conselheiros do Almirantado pelo lho p,ara serem julgaç,os. em ultim,a instancia na
Alvará de 6 de Agosto de 1795, e o de 30 do forma acima exposta; e ~guaJ:da.r-se- a para a sua
mesmo mez, e aono.
decisão e fOl'ma de conhecimento T o que se acha
2.' Serão da competencia do Conselho Supre- deteL:lIlÍnado no Decreto de J;3 de Novembr o de
mo Militar todos o negocios em que em Lisboa 1790, gue interpretou os anteriores: E hei por bem
ontendião QS COD elhos.,..de Guerra, do .Almiran- revogá o disposto na Carta Regia de?~ c- J.l\otado, e do Ultramar n,\ parte iilitar sómente e vemhro de 1806, que creOl! o Conselho de
todos os mais que eu hou"er por bem encar- JustiÇ;L neste Estado em outras circunstarrcia .
regar-lhe; e poderfl o mesmo Conselho cQn u18. o RemeUer- e-hão para serem decididos no
tar-me tudo qu<)ntq jul.gar c611veniente para me- Conselh.o de Justiça todos os Con elhos de Guerlhor economia e disciplina do me.1,l Exercito e ra que se formarem nos Corpos Militares desta
It1arinha. Pelo expediente e Secre~ariff do mes- GapitaQ.Ía e ,de todas as mais do Brazil, á excepmo. Conselho se oKpe,diráõ todas 'a5 patentes as- ção do Pará e Maranhão e dos Dominio
Itrasi~ das 'IJ'Qpas de Linha, ,Armada .I3.~al e· Bri~
marinos,. pela grande distancia e difficuld1\cle da
gada, COIllO dos C~I'POS iUilieianos e Ordenan- navegação para esta Capital, onde se continuaças, pela I m~sma forma e m'l-nei.ra l1Q-rque se ráõ a praticar as providencias que houver a este
~~pedião at~, agpra pel1\ Secretari;t-5 de.,.Guerl,'a,
respeito.
do A1J;n.i.rantado, e do Conselho Ulqamarino.
9.' No julgar de todos estes Proeessos guar5. o ReguJar-se-hil o Con~elho pelo Regimento darilõ o que se acha dispo to no Regulnmento
Q.~ 22 de Dezembro de 1645, e por todas as
l\lilitar, em todas a Leis, Ordenanças Nlilitares,
maiS Resoluções e Ordens Regias, porqu,e se re- Ahará de 6 de Abril de J 8<>G, que dá força de
ge o Conselho de -guerra de Lisboa, e pelo Al- Lei aos Arti.,.os ãe guerra estabelecido para o
Vi! ft ,de Regimento de 26 de Outubro de ).'96,
serviço e disciplina da .Armada Real, Regimento
.c de.t~.r;minações minhas posteriores, em tudo - Pro~5ional por mim -approvado pOI' Decreto de
qI,!,e fór_ appUcav.el as acwa,ell' ei<L:cu,osta{)ciil~: e· ~o de Junho de L?~6 e )nais Re oluçiJes Rezias,
fI,ufl·pào . aeontoça ooc&rror algllOl ca o, que 01.\ c na Ordenança novisstmp;de 9 de Abril de r805,
l1ãQ ~,~tej.a.pl'o,videncilld.o pela J.egi~la9ão existen,
ob'ServandQ-'e o disposto na Carta Regia de 19
teJ" 01). ella IJã,? nossa tjuadral'-lhe,. o Conselho dfl Fever,ei~e de 1807, que J1CI'OgOU a referida
IllC( FOllorá pelas Sj3(Jl'etal'ias. de Estado oompeOrdenança qual)to á pena imposta pelo crime de
tertes apontando ilS p~'ovidencias, q\lC lhes pa- terceira e simples deserção; pondo-se em exerecerem mais propI'ÍaB, para eu deliberar o que cução t06s as Detern;l.inat:õcs Regias, ({Ue não
mai,>,m.e·~rouver.
forem revogadas ne tc.,AlYill'á.

ANNO DE 1808.
de Jusli a Supremo ~fiIitar
dinariamente nas quinta fei,:te fim fôl' avi ado e requerido
o mesmo Conselho, para jul':'
g:1r '('m Ull11
,laneia da validade das prezas
PIla 1'01' Etuhar ações de Guerra da Armada
Rt:a • nu pnr !\)"j adores Portllguezes, na forma
1(,
h arás de ; de Dezembro de 1796, 9 de
ilaio de t79í, p .~rde Maio de 1805.
F. e te se CIII
irá lão inteiraménte como nelle
P.
ontem. Pu I que m,audo, etc. Dado no Palacio (1) o' laneiro, em o I • o de Abril de I S08.
-p ,l~,.. eu:. Lvill Gual'da. -D. Fernando José dc
Portugal. - Co~n 'todos os l'egistos competentes. '"
ALVARA' ]lo

i.·

DE ABRIL.

Coll. Bl'az. - Delgado.

Eu O Principe Regente, faço saber aos qu~ o
presente Alvará virem: Que d~sejando promover
e adiantar li riqueza nacional, e sendo bum dos
mananciae deHa as manufacturas e a industria
que multiplicãoe melhorão e dão mais. valor alls
generos e prodllctos da agricultura e c;l.as artes e
augmentão a população dando que fizer a muitos
braço e fornecendo meios de IIbsistencia a muitos do meus ",'as alio que por falta deUes e entregarião aos vicios da ocio idade:, e convindo
remover todos os dbstaculos que pudem inlltilisal'
c frustraI' tão van taj osos proveitos: sou· se'rvidra
abOlir e revogar toda e qualquel' prohibiçã;o 'qutl
haja a e te I'espeito no Estado do Bra",H e nos meds
Dominios U-ltl'arilarinos e ordenar que daqUi em
(l'
I
licito" a qualq~er elo meus vas alIos,
ue seja o paiz em que habitem, estabe('I
o genero de manufacturas, sem excepai lT la fazendo os séus trabalhos em pequelJ( •
"II
U ~rande, como entenderem que mais
cún~m; para o que'bei por hem derogar o
1 a':. dt' de Janeiro de 1785" e quaesquel' Leis
., I
I'
ns que o contrario decidão; Como se deHas
fiJ.c. . e pre a e individual menção, em embàn~O • Lei em contrario,
ln que m"ando, etc. Dl!do no Palacio do Rio de
laneiro 1'11 o },o ae Abril de 1808.-PlIlNCIP'Jl
eom ;uan a. - O, Ferúando José de Por~llgal. edil UJ(I,
s Registos' coniJietentes.
'
DECRETO DE

4

DE ABRU.

CoI!. Braz. - Delgado.
\

Sendo-me pre ente o requerimento de alguns
egociante de ta pl'aça, em gue me expuzerão
que achando- e o seus navios abarrotados com
carga sua propria e de alO'un outro Neg'Oci'ante
de ta me ma pra a e de outro seu correspondente de Portugal, e nãll podendo os mesmo navio eguil' viagem para ali pelos bem conbeeidó
incon,eniente actuae, tavão na re oLuÇão de
se aprov itarem da providencia dó combói qd
eu fui ervido oJIcrecer-Ibes, mas que' tinháo 'o
embara~o da carga a eia, querendo 'alguns dos
proprietarios rI') a tirar ••-na de bordo e não sa-

bendo se os donos babitantes em outras praças
approvarião ou não o navegar os seus eifeiLos para
os portos onde ora se destina o mesmo comboi,
pedindo-me finalmente providencia para se desonerarem da responsabilida.de, no caso de desapprovação dos donos e para não sei' livre lirar de
bordo carga alg'uma :. e tendo consideração ao que
me expuzerão e aos inconvenienles que do contrario resultão, e torvando-se o giro do Commercio
e vindo-se a estragar de todo a carga que se acha a
bordo dos reférido navio, não sendo facil tirar- e
carga de bum navio abarrotado, sem grande desordem do mais carregamento, demora e empate de
viagem 'c por outra parte sendo util aos donos ausentes o, fazer-se navegar os llavios para que não
pereça de todo a carga que llies pertence que póde
talvez ter boa venda no mercado a que se destina
o comboi, nem 'sendo razão que 'por causa deDes
os proprietarios de navios e ela maipr parte da
oarga vejão mallogradas as s'uas tentativas mercantis:, sou 'servido delerminar que os propdelatios dcLles fiquem isentos de toda a responsabilidade pelos fázel' seguir a sobredita viagem, sem
approvação dos donos de alguma mercadorias
que se achão au entes; e que nenhum carregador
pos a tirar carga alguma dos navios que se achãO'
carregados e promptos a seguir viagem com o
comboi que llies lenbo deslinado., ill\1esa da Inspecção o ten11a assim entendido e o faça executar;
mandando' a.lJixar Editaes para que chegue á notioia de toâos. Palacio do Rio Ue Janeiro em 4 de
Abril de 1808. - Com a RubriCa do Principe Regente Nosso Senhor.
DECRETO DE

7

DE ABRIL.

Coll. BI'l\z. - Delgado.

Senelo-me pl'esente a'grande vantagem, de que
será aO meu Real servi~o,. e alé a neces'sidade absoluta que já eiíste, de haver hum' Arcbiv'o centraI, onde se reunão e conservem todos os mappa e cartas tanto das co'stas, como do interior
do 'Brazil, e lambem de todos os meus Domínios
Ultramarinos, e ignalmente onde as mesmas oartas
hajão de eopiar-se quando seja neeessario e se
examinem, quan,lo ii exactidão com que forem
feitas, para que po'ssão d.epois servÍr de base,
seja á ré'cti1:icação de fronteiras, seja a planos de
fortalezas e de camp'anba, seja a projectos para
novas estradas e commufricaçóes, seja ao melhoramento e novo est b,elecimento de portos maritimos: l1ei por bem crear hum Al'cbivo Militar
que Jicará annexo á Repartição de Guerra, mas
que sel'á tamberh dependente das outras Repartiçoes, do Brazil, Fazenda e Marinha, a fim qué
tdclos oS meus Minislros d'Estado possão ali mandaI' buscar, ou copiar os plano " de que necessitarem para o meu Real serviço; faze,ndo ob erva'l:
o Regimento que mando estabelecer para o ,mesmo Al'chivo baixa assignado pel? Conselheiro,
l'\1iuistro e Se re ar' o df'
'\
da UCl'ra t: egoeios Esh'ang iI os . e ha' endo !lO me mo rch. 'o
os En'gl'lnheir 5 e De cnhaflore (u mando aggregal' ao dito e.tab leG,mento, e que ser comp"i~o

ANNO DE 1808.
ue hum Director e dos mais Subalternos que venceráõ os soldos de suas patentes e mais gl'atificações ordenadas no Regimento já mencionado. E
para que tão util e necessario estabelecimento não
tarde em organisar-se e possão principiar a colheu-se as vantagens que deHe devem esperar-se:
sou outrosim servido que o mesmo se forme logo
em huma das salas que ora servem de Aula i\liLitar,
e que os armarios que ali estão fiquem sel'vindo
ao mesmo fim, sendo tambem o Porteiro das Aulas Porteiro do Archivo com a gratificação que
lhe mando dar, O Ministro e Secretario de Estado
dos 'egocios EstrangeÍl'os e da Guerra o tenha
assim entendido e faca executar. Palacio do Rio
deJaJleiro, em? de Ábrjl_de 1808. -Com a Rubrica do Principe Regente Nosso Sel1,hor.
REGIMENTO.

Tonuo' 'Sua Alteza Real, o Prillcipe Regente
NoSS'O Senhor, mandado organisar pelo presente
D~ereto o estabeleoimento do Archivo e Depositd
das cartas e mappas do Brazil, e mais Domini'os
Ultramarinos, he Sua Alteza Real servido que
pat'a'omesmo fim baixem as seguintes Instrucções:
, 'm primeiro lugar: Será o principal objecto do
Archi"'llo conservar em bom estado todas as cartàs
geraes e parti'culares, g'eographicas, ou topographicas de todo o Brazile mais Domínios Ultramarinos que por inyentario se lhe mandão entregar e de que dará conta em todo o tempo o Engenheiro Director e mais empregados no Archivo.
Igualmente con ernrá e guardarú toda as mais
cartas mat'ilimas e roteiros que possão' ser-lhe
confiados pela Repartição da Marinha.
Em segundo lugar: O Engenheiro Director e
aquelLes Officiaes empregados de maiores luzes
que ene destinar para esse fim', serão a seu cargo
o exame das diversas cartas que existem das diversas Capitanias e Territorios do Brazil, a comparação das mesmas, o exame das que merecem
ser: de novo levantadas, por não merecerem fé,
ou conterem pontos incertos e duvidosos;' dando
em tal materia conta pela Repartição uos Negocios da Guerra, a fim que se procurem as Reaes
Ordens para o me1lmofim.
Em terceiro lugar: O. Director e mais habeis
Officiaes do Archivo que serão para esse fim destinados, publicaráõ em huma obra semelhante ao
Manual Topographico que o estabelecimento
Francez analogo publica annualmente, os melhores methodos para augrnentar a perfeição das qredidas geollesicas e para que as cartas de grandes,
ou de pequenQs territorios, sejão construidas e
lnantadas com huma perfeição que nada deixem
a desejar. E igualmente procuraráõ introduzir,
quando o estabeleéimento chegat' ao auge, a que
Sua Alteza Re~l deseja qu~ el1e se eleve, hum",
, classe de Engenheirm; Gravadores que possão publicar os traballlOs do mesmo .Arcbivo. I
Em quarto lugar: O Director e (IS Engenheiros
qu assim forem destinados, consenaráõ todos
os planos de fortalezas, fertes f' baterias, e lhe annexarúõ o seu juizo sobre cada Lum destes objectos, assim como tO'10s os 'Projectos de estradas,
TOMO I,
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navegações de rios, canaes; portos, que possão
ser-lhes confiados; e sobre eiles forn.aráõ os seus
juizos; assim como tudo o que disser re 'peito il
defeza e Gonsenação das Capitanias Jnaritilllas
ou fronteiras: e tudo con ervaráõ no maior segredo " a sim como tudo o que po sa ser-lhe~
confiado relativamente a projectos de campanha,
ou a correspondencias de Generaes que po~ a
servir-lhes para levarem á Real presença qualquet'
memoria utiL ao Real serviço em tão importante
objecto.
Pet'tencerá toda a Direcção economica do estabelecimento ao Director debaixo da ordens do
Conselheiro, Ministro e Secretario de Estado da
Repartição da Guel'ra; e será ~ua particulat' obrigação o expôr ~o mesr,no l\1inistro tudo o que di ser respeito á melhor defeza das Capitanias, )leja
marítimas, seja limitrophes com às estados confinantes; desenvolverá todas' as v..istas militares
sobre a abertura das estradas, direcção dos rios
e canaes, na"egação e posição .de pontes; e dé
todos~,estes objectGs na parte que tiver respeito á
maior'extensão de agricultura, commercio e· artes, dará conta pela respectiva Secretaria do Bl'azil e Fazenda; assim como no que toca a portos
e navegação de mar, o fará pela competente Repartição da Marinha.
O Director e mais Engenheiros empregados no
Archivo, ficaráõ ligados ao maior segredo em tudo o que de sua natureza assim o exigir; e ficaráõ sujeitos á ~aior ,responsabilidade em tal materia.
Os m appas, cartas, planos e memorias que
hou ver no Archivo, serúõ sujeitas a hum inventario, de que o Director terá huma copia, outra
estará no Archivo, e a ~erceira se remetterú á Secretaria de Estado da Guerra, dando-se-Ihe tod05
os annos conta uo que se houver augmentado para
sé inserir no mesmo inventario.
.
-Nada sahirá do Archivo sem ordem ':1I Dir'ector.
e esté ficará responsa rei de todo e qualquer oli
jecto que sahir sem ordem immediata de buma: das
tTes Secretarias de Estado, a qual ficará regi tada
no livro das ordens que se conservará no mesmo
Ârcllivo; e em livro separado se notaráõ todas as
copias que se derem paI' Ordens Regias.
,Como actualmente ainda faltão muitos dos elementos, de que 5e deve compôr este estabelecimento, e bavendo já algumas planta5 a pôr em
lim'po e a reduzir, e a fazer com que se recolhão
outras que se achão espalhadas por dilferentes
mãos; he bastante que nas salas da Aula l\lilitar
e nos armarios da me ma, se guarde o deposito
e se preparem a mesas pat'a se desenhat', ficando
tudo confiado ao Director que Sua Alteza Real
fôr servido nomear e que terá debaixo das suas
ordens todos os Engenheiros que estiverem ne ta
Côrte, sem e tarem empregados, além daquelles
que paI'a o mesmo Archi,·O Sua Alteza Real fôr
selwido nomear e pecialmente.
O Engenheiro Director e mais Engenheil'o empregados no catalogos e analy e das cartas e
obras, seráõ considerados como em diligencia
activa, e teráõ soldo e meio da sua patente e a
grati6cação corresp0'ldente, que era 800 réis para
2
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ubalte no -

I

.'/j)200 réi ral'

:jj)ooo réis para os Capitães,
• Sargentos :~'lores, 1 :tb400 l'éis
pa a os Teo 'n e~ (; roneis, e 1 :jj)600 rei para os
Cor nc' . O. fficiacs empregados no desenho ter
\'
d .• U olclo mais 20i/j)000 réis mensaln ntc. O POl't iro tI'ra ele gtatUicação 50:t/Jooo 1'5.
5 de pez
de h Ha, pennas, lapis, tinta da
C -na outra li 'spezas miuda , sel'ão appro vadas
pel, , cretaria JI '-tado competente em consequenoia da conta que der o'DiDectol. Palacio do
Rio de Janeiro em 7 de Abril de 1808. -Dom
Rodrigo de Souza Coutinho.
AVISO DE

.

1,1, DE ADÍU!>.

.Mlmuscripto authentico.

I

,

1,3 DE .'\llRlL.

eoll. 'Braz. ~ Delgado.

J

Conde da Ponte, Governadol' e Capitão General da Cap,itania c}a Bªl)ia, Amigo. Eu o Pl1in~pe R~gente I 1'9' CI)yjo mU,ito sauelar, CD~Q
a
lIe que amo. Tendo-me representado a l\l~sa
da
Pl'CC:l('l
elisa Capitania, os gl'aves iQconveniel te 1118
l,l.1t<10 ao COIIlU,l.ercio da IPe ma
de erem obr·gad.as as embarcaçõe/i empreg'arlas
n c .Ju -o da escraVatura da Oosta ela l\'lina, a
7 re
e çala na tprna-viagem pelas Ilhas do
r,incip
'. Tliomé,~i c§)nforme o que se acha
dútlll'l i ano na Prpv,isào d,o meu Real Erario de
I de Outubro de 1,773, '1ileis 'que a experiencia
ll1 Ir, va
ue I e/)':lc).ha,nte obl1igação traz comsi"'0, llao s', um~dispendiosa demora das embarca 'no, c a caln:\ll1'Ías~ corventes centrarias, que
ellil!! el1' n 'ão na costas das mesmas Ilhas, mas
I an
I na çonsideravel perdoa de escravos,
ue . '-0 a,tacados de infcc.Ç-Ões pe tilenciaes
com prejuj7'() da humanidade e dos int re se dessa Cólonia, ~10ti"OS estes que em parte ·derão
.;aus a 4 Cada Regia do ~. o de DCi\embro de 1800
pela qual fui servido relevar daquella obd o-ação 05
na vios do giro da Costa da ~1ina em quant~ duras, e a gu~r~a então existente, e mais 2 annos, do que
e 'egwrao 'Vantagens conhecidas: tendo oon ideração ao reterido, e conformando-me com o
1'0 o parecer no officio que fizeste subir á minha Real presença, debaixo do numero cento e vinte
e hum," e data de 21 de Agosto do anno proxüno
passa~o : hei P01' hem isentar os navios dessa
~ itania empregado
Commeraió da escrava.IU
a i
dA Obl'ig'lção, em que
. a a 'ão
e fazel'em escala pelas
,
f

DECRETO DE

.

_ O PI'incipecReg;t'nte Nosso Senhor Joi,serv-ido
appro'Yar a pl1oposta de V, 'S" sobce ha'Ver no
Arsenal Real da Marinha hum l\lestre de ferl'ei1'0 e ~utl'o polieim, para o serviço ,de sua Real
Mal'Ínha, 'Vencendo cada hum o jornal de. 800
réis. O que sina a V. S. de go'Verno pa['a os
mandar cómpJ'elll~nder'na folha das ferias do mes~
mo AGsenal. Rio de Janeiro, 11 de Abril 'de' 1808,
-Dó Fcrnando José.dePortugal. ~s.r. José-Caetano de Lima.
CARTA REG,lA DE,

Ilhas do Principe e ~. Thomé, p'ágando porém
Bessa cidade os direitos que ali devião satisfâzer ,
c arrecadando-se os mesmos pela Junta da minha
Real Fazenda no cofre para isso destinado, afim
de ou servirem ao pagamento das letras que sobre-elle se sacarem, ou se rernetterem as referidas Ilhas nos tempos co~peteótes: o que assim
tereis entendido e fareis e»ecutal' sem embargo
<lá supra mencionada Provisão de 18 de Outubro
de 1775, e de quaesquer outras Determinações,
ou Resoluções em contl'ario, que para este fim
súmente sou servido reTogar. Escripta no Palacio do Rio de Janeiro, ao 15 de Abril de 1808.
- PRINllIPE. - Para o Conde da Ponte.
1,3 DE ABRIL.

Manuscriplo authenlico.

Attendendo ao que me l'epresentou Renato Pedro Boiret, Presbitero Seculat', Professor da língua F)'a'nceza do Real Collegio dos l' obres, que
na presente occasião se transportou para esta c-apital; hei por bem determinar, que ",'ença O
~esmo ordenado que percebia, de 30o:t/Jooo J'éis
pOI: anno, pagos aos qnal'teis pela folha dos ol'denados dos p,rofessores Regios uesba Capitania,
com o v6Qcimento do 1. ~ de Dezem;bro do a1mo
proximo passado de 1807. O Pre -ident<c do nieu
Real Erat'io o tenha assim entendido e faça executar com l\S O:t:dens necessarias. Pal-acio do
l{io de Janeiro em J3 de Abril de 1808. -Com
a Rubrica do Principe Regente Nosso Senllor.Ea;t1'altidp de Livro 1. o deReg. de Decl 'etos dos annos
de 1808 a 1809. li; fi. ? 10
DECRETO, DE

21, DE ABRIJ"

ManuscJÜpto :luthentico.

Hei por hem ordenar que daqui em diant~ fique cessando o e~ped.iente das obras da miqha
Real Casa pela RepartiçàÇl do Intendente da lUa~
rinha e ,Ãrmazens Reaes, 'ficando unÍ<;amente
goyerno das obras denominadas do Paço, debaixo da Inspecção do Provedor da casa das obras,
qtfe" ora serve o meu l\1in!stro e Secretario d'Estadú dos Neg'ocios do Brazi] , e da Adinini~traçii.o
do Almoxal'ife da mesma casa das obras, como se
praticava em Li boa; e para que se paguem
promptamente os jOl'llól,es e matel'ia,s q!lt: nellils
se e~preg-á em: hei outro sim pOI' bem
deter"i
mll1ar, qu~ em cada hum mez se entregue ao
sobreclito Almox.arife por cousignação a quantia de de 4:000:tiJooo de réis , pelo cofre do Donativo voluntario, que m'a appHcado á l'eedifiçação de ;Lisboa, e Palac'io Real. O Presidente do
meu Real Erario o tenha assim entendi.lo e
fé!-ça executar com as ordens "nece$ari~s, n _ QQ'Stàntes quae~qüer Lei~, ou llisposj(ções ~1D. c(}ntra~o. Palacio, d9 RIO de Jan irra, em 21. de
Abnl de 1808. - Com a Rubrica do Principe 1;\egente oss9 SenhOl', - Thesoll1'o 1c l'io7l-"r '";'1'.
I, • ite De 'cto_~ a ," 8.
•
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ALVARA' DE

22

DE ABRIL.

Coll. Braz. - Delgado.

Eu O Principe RegC'nte, faço saber aos que o
presente Alvará virem, que sendo conveniente ao
bem publico, qll-e se não demOle o expediente
dos negocias occurrenles, por aependel' da sua
decisão a ordem e trauquillidade publica e o interesse pal'ticular dos meus :fieis assaltos, que
muito desejo promoTer e adiantar; e sendo mmtos deIles da competenCia dos TÍlibwlaes do Reino, nos quaes he por ora ímpraticavel que se tra~
tem e decidão, pela bem. conheoida interrupção
de communicação com a capital t desejando atalhar e remodiar os incon,'enientes que devem
seguÍ11-se de não haveI' a competente solução dos
negocios, de que depende o socego e prosperidade dos meus vassaltos, os quaes p~rtencem aos
Tribubaes da Mesa do Desembargo do PaçO, á
Mesa da Consciencia e Ol'dens, e ao Conselho
do Ultramar, por serem dos meus vassallos que
habirão aquellas partes dos meus domínios, que
são UltramarinosIespecti'vamente a este Estado do
Brazil: l~ei por bem em beneficio e utilidade
commum ordenar o seguinte:
I,· Haverá nesta Cidade hum Tribunal, que
sou servido crear com toda ~ necessaria e cumprida jurisdicção, e q'ue se denóminará Mesa do
Desembargo do Paço, e da Consciencia e Ordens,
no qual se decidiráõ todos os negocias <Jue occorrerem., ql,le pai' bem das minhas Leis, Decre. tos e Ordens são da 'conipetencia da 1\1e a do
Deserr.bargo 'do Paço, e todos os demais que pertencião ao Con,s.elho Ultramarino, e gue não forem miUtares pbrque esses' pertencem,ao Conselho Supremo Militar, na forma do Alvará do
I.· de Abril do corrente anno. E outro~m entenderá este Tribunal em todos o negocias, de
que conhece a 1\1 esa da Corrsciencia e Ordens, e
expedi-Ios-.ha .pelo modo nelIa praticado.
2.' Este Tribunal será composto de hum Presidente, e dos Desembargadores ,-que eu houver
ppr pem nomear, que entendão em todos os negocios que QeIle se tratarem, e gozão de todas
as honras, 'graduações e preeminencias, de, qu~
gozão os ;Dellembargadores do ,Paço; e hflverá
tambem no me-mo Tribunal Depl,ltados da l\'lesa
da Consciencia e Ordens, que s9 cntenderáõ pos
oego.cios deJJa~.c terão as me~I1Jas prerogativas
que J:~m Os da Mesa da Conscieç.cia e Qrdens
do R~4J,o,
'3,.· O despaçho do e~llediente deste Tribunal
se fará Qas manl1ãs de todos ·os di.as que não Iorew DomiI go, festas de guarda., ou feriados; reservalldo-s,e as qual]tas e s,extas feiras para as mate(as p[~ias da Mesa da Consciencia e Or,d.ens
ómente i eguard,aráõ .o que ,pelas Ordenações,
Alvarás, . Regimentos o Ordens Regias se acha
eJitabdecWo, ex:pedindo tod9s "Is negocios ePela
'o,i'rna"e maneira pr,aticad a cm Lj;sb,da.po's Trib Hunes ,1' pectivos·.
,
-4..' Todos os pegocios que até af50ra se decidião
na :lesa do Desemb,g.rgo do Pa~o ckl ReLação desla cidade na conf~)l'~;dade lo ;rir. 4.' do R.eo

o

gímenLo de 15 de Fev,ereiro de 1751, ficão sendQ da privativa jurisdicção deste Tribunal, para
nelle se de.ciQirem, na forma do que se acba de.Gretado, /lO sopredito RegjmCl;1.~O e Il\ais Legislaçã,O , -po,rque s.e rege o Desembargll do Pa.ÇQ ;
ficando porém abolida aquena l\le, a CJ'eada n..
Relaç;i.o ; para o que )lei por derogacl.o nesta Pilrte o refeeido Regimento.
5.' Continuar-se-ha na Relação da J}ahia o
despacho daquelles negocio~, que pelo Regimento se expede,m na Mesa do De erpbargo do Paço
da mçsmá Relação, ~m attença'o ao~ inconvenientes que poJem I;esul,tar aos meus vassallos
haJ}jtantes DO c1istl'icto deHa da demora das viagens, e a que os' ,mais delles exigem brevidacl.e.
Para a decisão porém de todos os outros, e-;le
todas ~s mais partes dos meu estados, se recorrerá ao rTribunal que sou servid9. cr~ar nesta
cidade.
6.· E sendo necessario hum Procurador Geral para fiscalisal' e promo er os negoçios e direitos das tr~s Ordens Militares, que co~o GramMestre Cc pe1lletuo administrador desei O manter
e conservar: sou servido crea-lo ; fiçan,do servindo de .Juizes pas Ordens os Bispos nas suas .respecth;as Dioceses, na cQnformidade do § j} do _
'Ahar~ de 11 de Outubro de 1786, que ficara em
sua inteira obser,ancia.
7'· for quanto e 'jstiudo nesta pidaçle :) l\'Iesa
das Qrdeos, e devendo conhecer por apJ>ellação
das causas crim!ls dos CavaJleiros das Ordens ,Militares ,-c~ssão os mptivos porque fotão ~utorisa
dos os Desembargadores Ouvidores geraes do
crime das Relações do Rio de Janeiro e Bahia ,
para conhecer destas causas, na conformidade
do Alvará de 12 de 4gosto de 1801 : sou ser"ido crear hum Juiz dos Caval'leiros para conhecer das sobreditas cau as, pela fOl'ma e maneira
com que della conhece o de Lisboa, e revflg;}r
o referido Alyará.
'S.· E sendo huma das materias em que_eqtende a 1\1esa da Consciencia e Orden~, .a arrecada ão f " da fazenda dos defuntos e ausemes; e
devendo ella ser fiscalisada por hum Promotor:
hei por bem crear e?te emprego, que será exercitado por hum Iagistrado que eu hou~er de
nomear , l'eo-uJando-se
pelo regImento e• maIS Ott:l
dens Regias estabelecidas a este respeIto.
9:' Haverá hum Ch~nceIler Milr do ~stado do
Brazil que eu fôr serndo no,mea,r, o 9ual exerc~rá a mesma i urisdicção que exerCia o do Reino;
llegundo .0 Jfue es.tá dec:eta.~o no s.eu respectivo
re!tÍmento e mais delermmaçoes regJas, em quanto Ô forem applicaveis e compativeis com o estado
actual das. cousas; e hum Chanceller das tres
Ordens militares par;l os negocios dest-a reparticão.
. . 10.' Teráõ de ordenado, o Presidente o mesmo
que --vence o do Desembargo do Paço de Lisbo~ ,
e os Desembargadores e os Deputados 1 :600:t/>00o
r.éis,' pagos aos qll.arteis; e perce)ler aleI1J .d~le
todos os emolumentos e assignaturas que venClUO
nas Mesas do Desembarg-o do Paço, e da Cousmeneia e Ordens do .Rejno ,. os D\esAWbargado.r~5
e J)eputados d,ellas.

w
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II.' Haverá ne~te Tribunal dous Escrivães da
Camara , hum para d expediente dos negocios
da le a do Desembargo do Paço e Conselho
l<ram11'ino, H outro para o da Mesa da Conscinncia c Ordens; os quaes 'vencer:íõ de ordenado
ada h m I 00 :tj)ooo de réis, além dos emolumento' que 'oSlumão perceber os que servem
este emprego em Lisboa.
12.· Haver;'t mais hum Capellão , que veBcera
de ordenado J 50:tj)000 réis; hum Ollicial maior
dil ! esa do Desembargo do Paço, e OUlTO para a
da Consciencia e Ordens, que venceráõ cada
hum, além dos emolumento', q.oo:jj)ooo réis;
e hum Oflicial menor para cada huma das ditas
repartições, com o ordenado de 300:tj)000 réis;
hum Porteiro do Tribunal, que sera ao mesmo
tempo Thesoureiro e Distribuidor, e terá de l?rdenado 50o:tiJooo réis; hum E,scrivão da Chuncellaria, 1\1ór do Brazil, qUF servirá tambem das
tres Ordens j\1ilitares, e vencerá o ordenado de
250:tiJ00o ré is ; hum Porteiro para ambas as
Chancellarias, com 200:tiJOOO réis de ordenado;
hum Recebedor da ChanceHaria para huma e outra repartição, elerá de ordenado 25o:tiJooo réis;
hum Meirinho e seu E crivão, que venceraõ cada
hum 100:t/JOOO réis; dous Continuos com !00:tiJ
réis, e mais hum Escrivão do Registo com 150:tiJ
réís,
I
Este sr. cU1l1prÍl'á como neHe se contém. Pelo
que mando, etc. Dado no Palacio do Rio de Ja;"
neíro em 22 de Abl'Íl de 1808. - PIl.INCIPE com
guarda. -D. Fernando José de Portugal. -- Com
todos os l'egistos competentes.

DECRETO DE

25

DE ABlIIL.

Manuscripto authentico.

Ha .l:.. o l~U feito mercê a Bernardo de Souza
Lobal , lIa s pervivencia de hum dos omcios de
E cr'vão da amara da Mesa do Desembargo do
Paço. da Consciencia e Ordens: hei por bem
fal. 'l'-lhe ercê do omcio de Escrh'ão da Catriâ. pedie te da l\le a do Desembargo do Paço,
com
orJ lado de I :ooo:t/Jooo de réis, além
lo~ e1uoluruentos na forma do Alvará de 22 do
corrcnt me? e anno. A Mesa do Desemllal'go
d Pa,
.. Couscienciu e Ordens o tenlla assim
1tendido, e lhe fa a expedir os despachos necesI io'.
alacio do Rio de Janeil'O, em 25 de Abril
d
Q8. - Com a Rubrica do Príncipe Regente
os o Senhor. -Acha-se no Liv. 1.0 de Reg. de
Decl'etos a {l. 5 v.
AVISO DE

28

DE ABlUL.

Manuscripto aulhenlico.

o

Principe Regente Nos o Senhor he servido
qüe as vélas se fação daqui em diante a bordo
da embarcações armadàs a que pertencerem,
debaixo da in pecção do seus Cómmandantes,
pOUp:lll "10 c' modo á Real Fazenda a mão
lI',
nuo e qu fazer ás tripulações, e fié, ndo a
'Ia' mais bem ;eitas e proporcionadas.

Deos guarde a V. S. ~Paço, em 28 de Abril de
1808- Visconde de Anadia. - Sr. José Caetano
de Lima.
AVISO DE

29

DE ABRIL.

l\1annscripto aulhcotico.

Ao Thesomeiro geral das tropas acabo de expedü' a conveniente !)rdem, para que entregue
unicamente a Vm. a quantia em que importarem
todos os soldos dos individuos de que se compõe
a Companhia de seu Commando, na forma praticada em Lisboa, e que Vm. representa no seu
Olficio de' 2 do corrente mez. Deos guarde a
Ym. Paço em 29 de Abril de.1808.-Visconde
de Anadia. -Sr. José l\iat'ia Dantas Pereira.
AVISO DE

3D

DE ABRIL.

Manuscl'ipto autheotico.

O 'Fl,'inoipe Regente Nosso 8.enhor ordena, ([ue
V. S. $ande immediatamente pag'ar á, pessoa
que mo trai: ter feito apprehensã.o de algum marinbeiro grumete, ou pagem desertor dos' navios
de guerra, hum mez de soldo, que deve ser
descontado do respectivo yencimento do apprehendido, o qual deverá ser entregue no Arsenal da
l\'larinha, afim que V. S. possa verificar a apprepensão, e reJ?etter depois o preso para bordo do
navio a Guja guarnição pertenc.er. Ao Sr. D.
Rodrigo de Sousa Coutinho e ao Intendente Geral da Po,licia se passaráõ as necessarias insinuações, para que fação prender todo~ que se
encontrare,m sem estarem muntdos de ,huma liceoea dos seus Commandantes. Deos Gual'de a
V. S.Paço e,m 50 de Abril de 1808. - Visconde
de Anadia. - Senhor José Caetano de Lima.
DECRETO DE

3D

DE ABRIL.

Manuscripto aut4eotico.

Attendendo a haverem ficado em Lisboa, Guilherme Candido Xavier de Brito e Francisco Antonio Lobo, sendo o primeiro Contador das minhas
Reaes cavallariças, com o ordenado de 1:060:t/J'
de ré is , e o segundo Escrivão da ThesoHrar'ia
da minha Real casa com 800:fPooo réis tambem de ordenado: sou servido reunir os ditos
empregos em hum mesmo sugeito, e que o sirva
l\Ianocl Anastacio Xavier de Brito com o ordenado annual de 600:t/Jooo réls, ficando-lhe
cessando o ordenado de 420:t/Jooo réis que
percebia, como segundo Escripturario' da Contadoria da mesmas Reaes caval1aricas : o Presidente do meu Real Erario o tenha a;sim entendido,
e lhe mande fazer o competçnte àsser,ltamento
pela Thçsomaria élá mint,a ~eal casa, expedindo
as competentes Qarticipa'ções ao Marquez de' Vagos, que el've de 'meu EslribeirÇl l\lór. r:alació
do Rio de Janei1'O, 51 de Abril de 1808. ~-Com
a Rubrica do P. inci e ReO'en te No o SeríllOl'. Ea;trahido do Liv. I.· de R"E ele Decre 03 dos
annos de 1808 a 18ú;l, li {l. 9 v.
'

ANNO DE 1808.
MA :'iIFESTO DO

1. o

DE )I.UO.

Calf. Braz. - Delgada.

l'I'lANIFESTO, ou Exposição {unda.da e justi(icatil;a do
procedimento da Côrte de Portugal a I'espeito da
França, desde o principio da /'lfI)oluçiio ate á epoca
da invasão de Portugal; e dos motivos que a obrigárão a dec/(trar a guel7'a ao Imperado/' dos Fmncezes, pelo facto da invasão e da subsequente decla/'ação de guerra feita em consequencia do RelatO/'io
do jJ{inist/,o das Relações exteriores.
A Côrte de PQrtugal, depois de ter guardado
o silencio que era proprio das difficei circunstancias em que se achou, e até ao momento em que
o novo assento do Governo e tivesse estabelecido; julga dever á sua dignidade e á ordem que
occupa entre as Potencias, a exposição veridica
e exacta da sua condncta, sustentada por factos
ineontestaveis; afim de que os seus vassallos, a
Europa iJ;nparcial, e ainda a mais remota posteridade possão julgar da pureza de sua conducta,
e dos principios que adoptou, seja para evitar
huma effusâo inutil do sangue dos seu. povos,
seja porque não pôde persuadir-se que tratados
solemnes, e de que havia cumprido as condições
onerosas a favor, da França, pudessem parecer
objectos de P9uCO preço aos olhos de bum Governo cuja desmedida e incommensuravel ambição não tem limites, e que cm fim tem de todo
tirado a poeira dos olhos aos que se acbavão mais
prevenidos em seu favor, Não he com injurias,
nem com vãos e inuteis ameaços que a Côrte de
Portugal levantará a sua voz do seio do novo
Imperio que vai crear; he com factos autbenticos
e vel'dadeiros, expostos com a maior siogeleza e
moderação, que fara conhecer á Eu"ropa, e aos
seus vassallos, tudo o que acaba de soffrer; que
despertará a attenção dos que podem ainda desejar nã.o serem victimas de huma tão desmedida
ambição', e <lue poderaõ ainda sentir quanto a
sorte fu tura de Portugal, e a restituição dos seus
Estados invadidos sem declaração de guerra,.e
no seio da paz, deve ser preciosa para a Europa,
se espera ver renascer 'a segUl'ança, e a indepencia das Potencias que dantes formavão huma especie lle republica, que 6e balança va e se equilibraTa em todas as suas differentes part~s. A invocação e a appellação para a Providencia Divina, he
a consequencia desta exposição; e hum Principe
religioso sente todo o valor desta pratica, pois que
o crime nem sempre fica impunido; e a usurpação
e a força se gastão e consomem pelos esforços
continuos que são obrigadas a empregar para se
conserval'em.
A Côrte de Portugal vio com lastima prinoipiar
a revolução da Pranç\, e deplorando a sorte do
virtuoso Rei, com quem tinha relações de sangue .tão estreitas, não julgou tod~via prudente
tomar parte alguma na guerra, que o procedimento dos malvados que dOll3inúrão e dessoltlrão a Fr"nça (até pela confisli'âl) do Governo
actual), obrigou a todas as Potencias a declararIh\-s; e ainda da~do' soce rr08 ii B.eapanha para
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a defeza dos Pyreneos, procurou sempre guardar a mais perfeita neutralidade.
O Governo Francez mandou em 1795 hum 1\linistro para re idir junto da Curte de Portugdl,
que foi accolhido com toda a consideração, mas
não reconllecido; porque ainda então os principios do direito das gentes e do direito publico
não autorisavão os Governos a reconhecer as mudança extraordinarias, sem que houvesse lugar
de as reputar legitimas; e nenhuma nação he em
tal materia juiz de outra, se a independeneia existe. O Governo Francez, sem declaração de
guerra e sem formalidade alguma, começou a deter os navios mercantes Portuguezes, e depois da
época da paz de 1801 pedio e con eguio indemnidades por aquelles que a Côrte de Portugal deteve, para lhe servir de huma legitima compensação; e não quiz jámais da sua parte er consideração alguma ás reclamações dos negociantes
Portuguezes. A Côrte de H espanha, que tinha
requerido os SOCCOITOS de Portugal, e que, até
pela confissão dos Generaes Francezes, se vio
obrigada a reconhecer quanto lhe havião sido
uteis e necessarios, fazendo a paz com a França,
não sómente se esqueceu do seu alliaílo que ella
q.evia fazer declarar em estado de paz com a França, pois que a Côrte dePortugal soccorrendo o seu
alliado para satisfazer as condições do tratado de
alliança que exisLia entre os dous soberanos, não
tinba jámais tido a inten~ão de fazer a 'guerra á
Franç<J, mas o que he talvez inaudito, o u ao me~
nos bem raro nos annaas da historia, a Hespanha
fez então càusa commum com a França, para
obrigar Portugal a receber condições de paz injustas e humilhantes, sem que Portugal tivesse
feito a guerra, e não cessou de declarar-se inimiga do seu alliado, senão quando depôz as armas e assignou os trátados de Bad:;-jos e de MadridS aproveitando-se até das fOl'ç<ls ~ . . F"ança
para se appropriar buma pequena extenção de territorio da Provincia de Alem-Tejo da parte de
Oli veira; querendo assim deixar á posteridade
hum monumento eterno da triste recompensa que
dava a hum alliado que, apezal' da antiga rivalidade das duas nações, não tinba querido dispensar-se de cumprir com as condições de hum tratado de alliança que existia entre amba .
Os tratados de paz de Badajós e de ;\,Iadrid em
1801 são ainda buma nova prova da má fé dos
inimigos de Portugal; pois que tendo sido assignado o tratado de Badajb por Luciano Bona~
parte, Plenipotenciario Francez, e o Principe da
Paz de huma parte, e da outra pelo Plenipotencial'io POl'tuguez, o Governo Francez não quiz
ratifica-lo, e ob1'igou Portugal a assignar hum
novo tratado em Madrid com copdições muito
mais duras, sem que pudesse allegar outros. ~o';
tivos que os do seu capricho e da s~a amblçao.
Este ultimo tratado assignou-se quasl ao mesm9
tempo que o tratado de Londres entre a GramBretanha e a França, que moderou algumas condições muito onerosas a Portugal, e fixou os limites da parte do Norte da America, o que foi
confirmado pela paz de Amiens; e es~ con~ide
ração da Gram-Bretanha para O S('1 antIgo alhada

:;
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scn'( aos 0110 da FI'ança de nOI'a prova da es" esquadra queimou alguns navios POl'tuguezes para
era" il.lão, e do' grilhões, com que o Governo In- encobrir a sua direcção, com promessa de indcDlnisa,r os proprietarios, o que júmais se cumprio
ctlez linha ugcila o overno Portuguez.
t'l A Jell";; olratado Lle 1801 se achava concluido,
de modo algum. A Europa póde dali tirar por
, ii a COI te de POJ'tugal se apressava a executar
concl usão que sorte a espera, se o Governo Frantodas as con.Hç- es onerosas e a fazer ver pela cez chega a conseguir sobre o mar hum ascenrp!igiosa e exa'cla o~servação de todo,o empenho dente igual ao que tem na terra, e pode avaliar
contrabido, quanto desejava segurar a boa har- com certeza o fundamento das queixas que elIe
monia que se restabelecia entre os dous Governos publica contl'a o Governo Britannico e a qu'e dá
e que devia fazer esquecer todas as injustiças que tamanho peso. A Gram Bretanha nunca fez reclatinha experimentado e que seguramente não tinhão mações contra estes soccorros dados á esquadra
sido pl'ovocadas da sua parte. O procedimento do Franceza, porque erão dentro dos limites presGoverno Francez foi bem dijferente e desde os critos pelo Direito Publico; mas o Ministro das
primeiros momentos que a paz se restabeleceu, Relações Exteriores de França atreve-se a dizer á
não cuitIou senão de exigir toda a qualidade de face da Europa, que Portugal deu SOOC01'1'05 aos
sacrificios injustos da parte do Governo Portuguez Inglezes para a conquista de Montevidéo e de
a' favor de pretenções as mais extravagantes e as Buenos-Ayres, quando he hnm facto reconbecido
menos fundadas dos vassallos Francezes, A Euro- e sabido pOl' todos que esta expedição que partio
pa devia desde então prever que a sua escra-vidão do Cabo,da Boa-Esperança, niio recebeu de Pordesde Li boa a }>etersburg'o estava decidida no tugal navios, dinheiro, homens " nem em fim
gabinete das Tuilherias e que era preciso fazer mercadoria alguma daquella9'que são consideradas
causa commum para de tmir o colosso, ou re- como contrabando em tempo da guerra, e que até
solver-se a ser a sua vir.tima.
as esquadras Inglezas no tempo que durou esta
Depois de hum curto intervalIo a guerra se guerra, não bouverão cousá alguma do Rio de
ateou de DOVO entre a Gram Bretanha e a França; Janeiro, nem dos 'outros portos do Brazil, senão
e a Côrte de Portugal tendo feito os maiores sa- o que se não nega a nação alguma e que aliás com
crificios para evita-Ia e para subtrahir-se ás pro- abundancia se tinha franqueado ii esquadra Franposições duras e humilhantes do Governo Fran- ceza. A Côrte de Portugal propõe ii de Fl'Ilnça que
cez, julgou-se muito feliz de pode'r concluir com produza hum só facto que possa contradizer esta
grandes sacl'ificios de dinheiro o tratado de 1804, asserção, fundada na mais exacta e escrupulosa
no qual a França pl'omeltia no a'J,'ti-g-o 6~ o que ~e verdade.
segue: « O primeil'o Consul da Republica FranA França receheu de Portugal desde 1804 até
« ce7ia consen~e em 'reconhecer a neutralidade de
1807 todos os generos coloniaes e as matel'ias pri'( Portugal durante a pre'sente guerra-; e promette meiras para as suas manu faclm'as; a alliança de
« de não se oppôr a nenhuma das medidas que
Inglaterra com Portus'al foi util it França; e na
" poeI rilio ser tomadas a respeito das. nações bel- deppcssão em que se achão as artes e. a industria,
o ligerante em consequeucia dos principios e leis
em consequeucia de buma guerl'a de terra perpe" <tenws da lIclltl'alidade. »
tua e da guerra maritima desastrosa, onde eUa
O Go ul"flO 'Francez colheu desde essa época não recebe senão revezes, era seguramente buma
toda a vantagem de hum semelhante tratado; não grande felicidade pa,ra a França o commercio de
t ve jíHuai lugar de fazer a menor q:ueixa cóntI'a Portugal que não veoebia estorvo algum e que era
Go I r O [ rtnguez: e foi comtudo na mesma certamente util aos doua paizes. Assolando P0-r'uerra' epois de huma semelhante estipulação, tugal, suj'eitando-o a contribuições excessivas de
tIu exi io da ~ôrte de Portugal não somente ã hUIl'l modo inaudito, sem o ter conquistado, ,e haiull ac.ão ,la neutralidade, mas a deolaração de veI' da sua parte experimentado resistencia algueuerl'(\ conll'
Gram Bretanha, com 'a violação ma, a França niio oolhe o fructo qne hum comde lodo.. (l tratados que existião entre os dous mercio util aos dous paizes lhe teria procUl'ado.
paizc " N" qn es no caso de guerra, reconhecido
A Côrte de Portugal podia pois lisonjear-se
como pos' 1, se tinha fixado O modo com que com justo titulo e com toda a especie de fundaos vassalIos das duas na ões dnião ser tratados; mente que a das Tuilherias respeitaria huma
e tudo isto sem que Portugal pudesse de modo neutralidade que elIa tinha reconhecido por hum
algu~ queixar-se do Governo Britannico; que até
tratado solemne e de que tirava tantas e tão decilhe tmha dado sempI'e toda a qualidade de satis- uidas vantagens; quando foi despertada da segufaçüo, quando os Commandantes das suas embar- rança em que estava, no mez de Agosto de 1806,
cações de guerra tinhão faltado ás attenções e por huma declaração formal do Ministro das Reconsidel'ação que devião a lmma bandeira neutral. lações Exteriores, 1\11'. de Talleyrand, feita a
e> Imperadol' dos Francezes fez sahir neste in- J~ord Yarmouth, pela qual o pripleiro fez conhefervalIo huma das suas e quadras, onde se achava cer ao segundo, que se a G~m Bretanha óão fazia
embarcado seu irmão; deu fundo na bahia de To- a paz mal'ilima, e Goyerno Francez declal'aria a
dos o Santo ' foi ali recebido com a maior at- guerra a PorYlgal, e faria mal'char sobre elle tTinta
tenção; a esquaâra receheu toda a qualidade de mil homens para o eocupar. Não he com 1 'int
refr(j coo e o qu c 'oml do digno de observa- mil homens-que!Oe po4eria fazeI', a invasão de PorÇáq Ire que a I e 'ma ép lC, , em que o Governo tugal; mas o Imperador elos France?;es conhec'a
rancez r' bi da P' rt d de POI'tugal tantas -a segurança em qll este Reino se achava, p')r
(} moo traçõc d ,mizaclp e de consideração, a moti VI> do tratado da· ,eutralidade; julgàYa sUI"-

ANNO DE 1808.

II

prende-lo; e isto bastava pal'a justificar 'Js seus
puhl co, e aos Tratados que existião entre as
procedimen to', Assustou-se a Côrte de Inglaterra;
dua nações; e Sua Alteza Real o Principe Regente
propôz e olfereceu ú de Portugal toda a qualidade de Portugal nfto he itou em declarar, que e~tes
de soccorros; mas a l?j'ança que naquella mesma dois artigos olfendião a sua religião, e os princioccasiâo tinha disposto tuuo para anniquilar a pios de moral. de que jámais se aO'asta, e que
Côrte de Prussia, a qual em campo só desafiava talvez .sejão a verdadeira cousa da firmeza, da fientão a fOl'ça upcrjor do Imperador dos France- delidade, e da lealdacle que tem experimenll1do
zes, quando não tinha querido hum annõ antes da parte de todos os seus vassaUos,
ataca-lo e pai' ventura obriga-lo a receber a lei e
A Curte de Portugal começou então a tomar
salvar assim a Eurepa, unindo-se com a B.ussia e medidas para segurar o seu retiro, para aquel1a
a Au tria, acliou meio ue tranquillisar a Côrte de parte dos seus estados, que não pódc lemer huma
Portugal que então que!'ia poupar e entreter, e invasão, cujas cOllsequencia venhão a inquietaque por outro laclo se não podia persuadi!' que la', Para este fim fez armar os navios da sua essemelhante pedídia ros,e adoptada pnr huma po- quadra que podião navegar; e ao mesmo tempo.
tencia, cuja grandeza devia ir de par com a boa fazel~~o sarnI' dos seus estados todos os Inglezes,
fé e com os sentimentos de dignidade que tanto se e allt.mando-os a ,enderem as suas propriedades
concilião com o estado de grande elevação, A dispuz-se a fechar o~ portos á Gram-Bretanha :
gueITa que depois continuou com a Russia, e que para ceder a buma força superior, para evitar
talvez teria tambem salvado a Europa, se a união hruna eJi'usão de sangue do seus va sallos, que
entre os Goremos que a dividem, fosse tão es- provavelmente teria sido inutil, e para procurar
treita como de,ia ser, retardou ainda as istas comprazer com as vistas do Imperador dos Frando Imperador dos Francez,es a respeito da Côrte cezes , se elie se não quizes e persuadir da j ustide Portugal; e foi sómente depois da conclu ão ça com que a Côrte de Portugal sUlltentava 05
da paz de Tilsit que a CúrLe da Tuilherias com direitos da sua Independencia, e os que resultavão
hum tom dictalorial e qual conviria a C'V'los do b'atado de Jeutralidade concluido em 1804.
Magno junlo dos Prineipes de que era Senhol' Não querendo a Côrte das Tuilherias pl'estar-se
Sobc;Jrano, fez pl'upur Ú Côrte de Portugal por a ~en~umas vistas de concihação, e tendo exigido
meio do seu encalTegado de negocios e pelo Em- nao o a -ciau ura dos Portos, mas alé a prisão
baixador de Bespanha, a extraordinaria proposi- dos vassallos Britannicos, e o confisco das suas
ção: 1° de fechar os pOrlOS de Portugal á Ingla- propriedade , a sim como o abondono do pro.terra: 2° de deter todos os Inglezes que residião jecto do retiro para o Brazil ; Slla Alteza Real o
em Portugal: 5° de confiscar toda a propriedade Principe Regente de Portugal, que de huma parte
Bt'itannica; ou em ca o de negativa, de expôr-se a conhecia que o seu fiel e antigo alliado, Sua ~la
buma guerra immediala com a França e com a gestade Britannica , que estava informauo de tuHespanha; pois que o Encarregado de negocios àe do o que se tratava, onsentiria para salvar
França e o Embai.xador ele Hespanha, tinhão or- Portugal da invasão dos Francezes na simples
dem de partir no Iode Setembro, 'quasi tres se- clausura dos portos, e que' de outra parte sabia,
manas depois de buma semelhante propo ição, se que já não havia no- Reino de Portul1';>l hg'iez
a Côrte de Portugal não satisfizesse a todas as pre- que se não ti e e naturalisado ; assim como tam'tenções das duas Curtes, A boa fé do Governo bem, que toda a propriedade hritannica tinha sido'
Francez he tambem nota,:el pela celeridade, com vendida, e até o seu valor exportado, tomou
que, fazendo esta declaração e sem esperar a res- em fim a resolução de fechar os portos á Inglaposta da Côrte de Portug'al,.,fez deter todos os tena, e de comprazer com outras vistas, e prenavios mercantes Portuguezes que e tavão nos tençõe que a França exigia-; declarando porém
portos de França, e começou assim as hostiliuades sempre, que se as tropas francezas entrassem em
sem declaração de guerra; e excedeu desta sorte Portugal, Sua Alteza Real havia tomado a firme
todos os procedimentos que não cessa' de lançai' resolução de transferir o assento do GOlerno para
em rosto a Gram Bretanha, e a que na presença o Brazil, que formava a parte mais essencial,. e
àe huma semelhante conclucta se póde dar o justo mais defensavel dos seus Estados,
valor.
Sua Alteza Real fez então aproximar das cosA CÔI1ie de Portugal poderia então adoptar a tas e portos do mar todo o seu exevcito; permaxima conhecida dos Romanos, e persuadir-se suadio-se, que a França tendo conseguido essenque as condições que deshonrão, tem muitas cialmentç tudo o que tinha pedido, l1ão teria luvezes salvado os que recusão aceita-las, e per- gar de exigir mais cousa alguma;, e põz toda a
dido os que as prop()em : mas de huma parte ella confiança na boa fé, que devia considerar-se como
não podia persuadir-se que a Côrte das Tuilhe- a base de lorlo o Governo que ha cessado de ser
rias fizell.,se sel'Íamente taes proposições, que com- . revolucionario; e na' segurança de que, tendÜ'
promettião a sua homo. e a sua dignidade,. e da feito tudo o que e tava da sua parte, para seguoutra esperava applacar a templ'Stade, não que- rar a lranquillidad'e do seu POVll, e para e"ital'
rcndG derramar o sangue dos seus po-vo : e tendo huma ell'usão inutil de sangue, tinha cumprido
hum"'plena confiança na amizade do seu antigo e assim com todos os deveres de hum principe virfie~lliado, Sua NIagestade Rritan ica, tentou motuoso, e adorado pelos seus vassallos, e que quanto
derar as pretenções do Governo FrGncez, acceden- ao mais, não tem que dar- contas das suas acções,
\
. I
d o á clausura dos porte, mas-negando-se aos dOIS senão ao Ente Supreme..
outros artigos, contrarios aOd pl'incipios do Direito
O Governo Franccz Focedeu enl.'Oo a l'espeito.
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os seus ]i; lados de huma
exemplo na Historia, e
< pelos Francezes no tempo
t) não fOl'Oecesse hum facto
Lomp\ela en e pU' 'ante, O GeneralJunot, sem
nenhuma declaraçdo preliminar, sem consentim nto algum de Sna Alteza Real o Principe Regente de Portugal, entrou com a vanguarda do
seu Exer'cito no Reino, segurando aos habitantes
do Campo e Aldeias por onde passava, que vinha soccorrer ao seu Principe contra a invasiio
dos Inglezes, e que entrava como General de huma potencia amiga e alliada. ElIe colheu na süa
passagem provas authenticas da boa fédo Governo
Portuguez, porque vio em que perfeita segurança
se estava a respeito da França, e que todas as
tropas portuguezas se achavão na vi inhança das
co las. Sua Alteza Real o Principe Regente, surprendido de huma conducta tão inaudita, teria
pol1ido reunir o corpo de tropa que tinha junto
a si~ e fazendo entrar a esquadra ingleza no porto
de Lisboa, reduzir a pó o pequeno e nlisel'avel
corpo, a cuja frente o general Junot a"ançava
com huma temeridade que sel'Ía inerivel, se a
sua conducta em Lisboa e Veneza o não tivessem
feito conhecer, e se eHe não confiasse no coraçiio
do vittuoso Principe, que nunca exporia a terri,'eis revezes os seus povos a troco de hum primeiro succes o seguro, que s6 eryiria de castigar
a íludacia de hum homem, que, como muito
outros, abusava do poder que llle havia sido
cpnfiado, ou que executava ordens W1e de modo
al"um se podem juslificar.
C;;ua Alteza Real o Principe Regente abraçou
lnico partido. que poderia convu'-llle,
c i:Istar dos prineipios que tinha cons~egnido; para poupar o sangue dos
, , e para e\Ítar a completa execução da
i t I IlIDino as do govemo francez, que não e
pr 1111r la nada menos, que a apoderar-se da
~ua
,I pe oa, e de todas as que compoem a
~ ) a gusta familia Reàl, para poder depois ao
seI
odo, e segundo lhe parece se, repartir os
d 1ojos da corôa de Portugal, e dos seus Estados.
'l'ovideneia favoreceu os esfor os de hum prin;. e justo; e a magnanima resohtção que Sua
lteza Real abraçou, de retirar-se aos seus E tao do Brazil eom a sua augu ta familia Real, tornou totalmente inutei os designios do go el'no
fraucez, e de cortinou á face de toda a Europa a
Ti ~a criminosas e per/idas de hum governo,
que não tem outro fim, senão o dominar a Europa, e o mundo inteiro se a grandes potencia_
della, de.pertada do lethargo em que se ach<1o,
ná fizer'em cau a commum contra huma ambição tão exces i"\'3, e tão fora de todos os limites.
Depois que Sua Alteza Real ehegou felizmente
ao ~eus E tados do 13razil soube com horror, não
sómente a u urpação de l>orlugal, e a assolação
e "aque que ali e pratica, ;roas o indigno procedimento do Imperador do Francezes, que cor" ,,'r lYr .. rlor da Europa e atreve a fa21 ·11
1
~I.a Real de ter tran~ferido
a la I' pital' ra
.- , e aos eus fieis va sallo 4i l 'r m 'C 1l1}!, n
hum Principe, que to-

dos os seus po,'os venel,ão e adorão, mais ainda
pelas suas vu"tudes, que pelos direitos da sua Augusta famila Real que herdou, e pelos quaes t:eina
sobre eUes. Sua Alteza Real vio com horror o
excésso de se atrever a proscrever em huma gazeta ministerial os direitos da sua augusta fanlilia
Real á corôa de Portugal, os quaes não Cedel"á jámais: -e com todo o direito perguntal'ia ao I~pc
rador dos Francezes, em que CQdigo das nações
achou sem'eUlantes principios, e semelhante autoridade: reclamando sobre esta materia ]lUma
seria reflexão da parte de todos os governos - da
Europa, que não poderáõ vêr a sangue frio o que
se acaba de e~pôr, e a introducção de hum novo
governo em Portugal sem o seu consentimento,
assim como a cobrança de huma conh"ibuição
desmeclida, exigida de hum paiz, que não oppôz
resistencia alguma á entrada das tropas francezas,
e que por isso mesmo não podia consideral'-se
em estado de guerra. A mais remota posteridade,
assim como a Europa imparcial hão de vêr com
dôr semelhantes factos, precursores àe seculos de
barbaridade, quaes os que se seg'uirão á queda do
Imperio Romano, e que não poderáõ evitar-se,
se não se procurar o restabelecimento do equilíbrio
da Europa por meio de hum esforço unapime, e
pelo esquecimento de todas as rivalidades, que
tem sido atéC\..ui as verdadeiras causas da elevação
do poder monstruoso, que aqJ.eaça a universal
rui na,
Depois da exposição exacta e verdadeira que
Sua Alteza Real o Príncipe Reg'ente de Portugal
vem de fazer i{ Europa, e aos seus vassallos, de
tudo o que acaba de succecler entre o governo
POl'tuguez e Francez; e quando o Imperador
dos Francezes tem não sómente invadido, e sugeitado a contribuições de hU1;n modo horrivel,
e que apenas e póde acreditar, o Reino de Portugal debaixo do véo de amizade; mas tem tambem ha muito feito retirar a sua l\lissão, e se apo-'
derado dos navios mercantes portugueze , que
existião nos seus portos, sem huma preliminar
declaração de guerra, e contra os artigos expressos do tratado de neutralidade, de que tÍl'ava as
maiores val~tagens; e ultimamente declarado a
guena em consequencia do relatorio do Ministro
das Relacões Exteriore~ : Sua Alteza Real o Principe Reg"ente de Portugal, depois de entregar a sua
causa nas mãos do Todo Poderoso, cujo auxilio
tem todo o direito de invocar em huma tão justa
contenda, julga dever á ordem, e á dignidade da
sua corôa o fazer a seguinte declaração:
-Sua Alteza Real rompe toda a Gommunicação
com a França; chama aos seus Estados todos os
cmprega~os naquella Missão, se he que algum
pos a ainda ali achar-se, e autorisa os seus vassallos a fazer a guerra por terfa e mar Gaos vassallos do Imperador dos lf.1.. ancezes.
Sua Alteza Rr.f.ll declara nullos, e de nenhum
eITeito, tod.os os tratados que o Imperad~r dos
Francezes o obrigou a assignar, e principalmente
os' de Badajós,e de.. Madrid em 180 I, e
de
Neutralidade
1804; pois que elle os in ingio,
e nunca os respeitoD.
Sua Alteza Realtn~o deporá jámais as arruas,
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senão de acordo com o seu. anligo e fiel alliado ,
Sua ~lagestade Britannica; e não cou entirâ em
caso algum na cessão do reino de Portugal, que
forma a mais a,ntiga parte da herança e dos direitos da sua augusta familia Real.
Quando o Imperador dos Francezes tiver satisfeito sobre todos os pontos ás justas reclamações
de Sua Alteza Real o Principe Reg.ente de Portugal, e abandonar o tom absoluto e impedo o ,
com que reg'e a Europa opprimida, e restituir ii
corôa de Portugal o que invadio no meio ela paz,
e sem provocação; Sua Alteza Real se apressará
então de renovar os enlaces, que terião sempre
subsistido entre 05 dous paizes, e que devem ligar
as nações, que jamais se dividirão essencialmente
entre si, senão' pelos principios de huma ambição
sem limites, e que a experjencia do seculos tem
bem mostrado, quanto são contrarias á pro peridade e tranquillade daquellas que o adoptão.
Rio de Janeiro em),· de Maio de 1808.
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cipe Regente Nosso Senhor. -Acha-$~
I.· de Reg. de Decretos, a {to :3 '!l.

2

DE MAIO.

Coll. Braz.

Havendo a experiencia mostrado, quanto o
posto de Sargent" de Mar e Guerra he inutil, e
dispendioso no Corpo da minha Armada Real:
e conhecendo-se que os Sargentos ou Officiaes
inferiores da Brigada Real da Marinha, e 0$
Guardiões, ou Cabos de marinheiros das embarcações de guerra, são aquelles que .com mais
propriedade e proveito do meu Real serviço podem ser encarregados do exercido, que até agora
era annexo -ao dito posto: sou servido extinguir,
e abolir para sempre, a classe de Sargentos de Mar
e Guerra no Corpo da minha Real Armada, e ordenar que d'agora em diant«: sejão incumbidos do
erviço que elles fazião, os Sargentos ou Officiaes
inferiores daBrigada Real da Marinha, e os Guardiões ou Cabos de marinheiros, segundo o conhecimento que delles tiverem os C,ommandantes
das respectivas embarcações, os quaes os nomearâõ temporariamente pal'a aquelle exercicio,
ficando responsaveis na minha Real presença pela
eleição que fizerem. O Conselho Supremo Militar (i) tenha assim entendido. Palado do Rio
de Janeiro, aos 2 de Maio de 1808. - Com a
Rubrica do Pdncipe Regente Noss(i) Senhor.
DECRETO DE

3

DE ILUO.

Maooscripto autheotico.

Hei por bem fazer merçê a Raimundo Norberto da Co~ta do officio de Porteiro do Tribunal da
Mesa do Desembargo do Paço, e da Consciencia
e Ordens, que fui servido crear ne~ta Cidade, servindo ·ao mesmo tempo de 'fhesoureiro e Dis-'
trihuidor, com o orllenado estabelecido no Alvar~ de 22 de Abril passado. A Mesa do Desembargo do Paço e da Consc~encia e Ordens o tenha assim entendidct, e lhe faça expedir os despechos necessarios. Palaclo de. Rio de Janeiro,
cm:3 de Maio de 1.s08.-C"m a Rubrica do PrinTOMO I.

Livro

DE MAIO.

Coll. 'Braz. -Delgado.

Eu O Principe Regente, faço sabei' aos que este
Alval'á virem, que tendo consideração a repr ,sentação que me fez o Consul da Nação Ingleza:
hei por bem crear nesta Cidade hum Juiz Conscrva'dor pal'a que proces e e sentenceie as causas
que pertencerem a mesma Nação, na forma que
praticava o Juiz Conseryador que hayia em
Lisboa.
Pelo que mando, etc. Dado no Palacio do Rio
de Janeil'o, em 4 de !\laio de 1808. - PnlNcIPE
com guarda. -D. Fernando José de Portugal.Com todos os Registos competentes.
AVISO DE

DECRETO DE

6.

ALVABA' DE

110

5

DE MAIO.

Maouscripto autheotico,

O Principe Regente Nosso Sen110r houye por
bem destinar as hospedaria dos Religiosos Benedictinos para nellas se e tabelecer aRealAcademia
dos Guardas Marinhas; pelo que ordena o mesmo Senhol' que Vm. pl'oceda logo a encommendar os almados, bancos e cadeiras que forem necessarios para este fim, maudando fazer tudo por
ajuste, de que dara parte a esta SeCl'etaria de Es-'
tado, para que e mande entregar a Vm. o valor
de sua impol'tancia. Ao dilo Abbade do Convento de S. B-ento escrevo agora participando-D1e
esta Real determinação de Sua Alteza Réal, a fim
de que desoccupe e entregue as referidas hospedarias, pam que Vm. as possa occupar, e fazer os
convenientes arranjamentos. Deos guarde a Vm.
Paço em 5 de Maio de 1808. - Visco:>nde de Anadia. -Sr. José Maria Dantas Pereira.
ALVARA' DE

9

DE MAIO.

CoIl. Braz. - Delgado.

En o Principe Regente, faço saber aos que o
presente AlYará virem, que sendo conveniente á
arrecadação da minha Real Fazenda na Repal'tição dos novos direitos, que haja hum Védor da
Chancellaria mór do Estado do Bralil, e hum
Superintendente dos novos direitos: hei por bem
crear os referidos omcios; e ordenar que sejão
ambos servidos por huma só pess<;\3. com o ordenado de 6oo:tPooo réis, em quanto eu não mandar o contrario.
PelQ que mando, etc. Dado no Palacio do Rio
de Jaueiro, em 9 de Maio de 1808. - PIUNClPJi:
com gual'da. -D. Fernando José de PortugaLCom todos os Registos competentes.
ALVARA' DE

9

DE MAIO.

Coll. Braz.

Eu o Príncipe Regente, faço saber aos que este
Alvara vir~m, que sendo conyenienle ao 'bem. d

4
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meu Real sen 11;0 q, e haja neste Estado do Drazil hu.n Escrivão da inha Real Cam ara , no re~i to das lerc ,para constar a todo o tempo
com a Ir,"'a idac1r le essaria, as mercês que faço
a, l11cns fi i "a sallos., e evitar os inconveniente' que podem occorrer por falta do competente
rcrristo : sou 'er id crear o referido Omcio, para
er e. ercitado n I' nformidade do Regimento do
1.. C gosto e 1777, com o ordenado de 6oo:tiJ
réi .
Pelo que mando, etc. Dado no Palacio do Rio
de Janeiro, em 9 de Maio de 1808. - PIlINCll'E
com guarda.-D. Fernando José de Portugal.Com todos os Registos competentes.

ALVARA.' DE

10

'

DE MAIO.

Col!o Braz. - Delgado.

Eu O Principe Regente, faço saber aos que o
presente ,Alvará com força de Lei virem, que tomando em consideração o muito que interessa o
estado e o bem commum e particular dos meus
Ieaes "assallos em que a administração,da Justiça
não tenha embaraços que a retardem e estorvem
e se faça com a promptidão e exactidão que con,'ém, e que afiança a segurança pessoal e dos sagrados direitos de propriedade que muito desejo
manter como a mais segura base da sociedade civil; e exigindo as actuaes circunstancias novas
providencias, não só por estar intel'l'ompida a
communicação com Portugal e ser por i to impraticavel seg'uirem-se os aggravos ordin!L'ios e appellar- que até aqui se interpunhão para a Casa da
S Lp .'li 'aI -I r p Lisboa, vindo a fiear os pleitos
.m rlpcisão ui ima com manifesto detrimento dos
llligaul e d p,ublico que muito interessão em
quP. não haja incerteza de dominios e se findem os
11h·:1 (1 .to antes; como tambem por me achar
esidiudo nesta Cidade que deve por isso ser conide" da a minha Côrte actual: querendo provid 'o i. I le hum modo seguro estes inconvenientes
c o que podem recrescer para o futuro em benefiei d augmento e prosperidade da causa publica. ·ou servido detel;minar o seguinte.
1.· A Relação desta Cidade se denominará Casa
d' •upplicação do Drazil e será considerada como
, Iperior r~ibuoal de Justiça, para e findarem ali
II do os pleito em ultima instancia, por maior
que eja o eu valor, sem que das ultimas sentenca proferidas em qualquer da mesa da obredita
Ca a se po sa interpô r outro I'ecur Oque não seja
o das reYistas no termos I'e triclos do que se acha
disposto nas minhas Ordena ões, Leis e mais Dispo içõe . E terão os l\Iini tro a me ma alçada que
tem o da Ca a da Supplicação de Li boa.
2.· Todos os aggravo ordinal'ios e appeliações
do Pará, lVlal'anhão, Ilha d03 A. ores e Madeira,
e da Relação da Dahia que e consenrará no estado em que se acha e se considerara como immcdiata ú desta Cidade, os quaes e interpunhão
para a Ca a da Supplicação de Lisboa, serão daI
1
para a do Drazil e nelia
1I'ó\0 DI
ICO.' pela mesma forma que o

erão até agora, segundo as determinações das minhas Ordenações e mais Disposições Regias,
5.· Todos aquelles pleitos, em que houve interp'osição de aggravos, ou appeliações que se não
l'emettêrão; e todos os que sendo I'emettidos, não
ti verão aindafinál decisão, serão julgados na Casa
da Supplicação do Drazil, huns pelos proprios autos e outros pelos traslados que ficárão, pela maneira com que o serião na de Lisboa, por Juizes
dá Casa que o não farão nas primeiras sentenças.
E os embargos que na execução se tiverem mandado remelter, se decidirão pelos mesmos Juizes
que ordenarão a remessa, sem attenção ao despacho que a decretára, a fim de haverem final decisão, como cumpre ao bem publico.
4.· A Casa da Supplicação do Drazil se comporá além do RegedoL' que eu houver por bem
nomear, do Chanceller da Casa, de oito Desembargadores dos aggravos, de hum COl'l'egcdol' do
Crime da Côrte e Casa, de hum Juiz dos Feitos
da Coroa e Fazenda, de hum Procurador dos Feitos da Coroa e Fazenda, de hum Corregedor do
Ci vel da Côrte, de hum Juiz da Chancellaria, de
hum Ouvidor do Crim~, de hum Promotor da
Justiça e de mais seis extravagantes.
5.· Govel'Oar-se-hão todos pelo regimento da
Casa da Supplicação, segundo he contcudo nos
titulos respectivos das Ordenações do Reino, Leis,
Decretos e Assentos, guardando-se na ordem e
forma do despacho o mesmo que ali se praticava.
E guardar-se-ha tambem quanto está delerminado
no Regimento de 15 de Outubro de 1751 dado
pam a Relação desta Cidade, em tudo que não fôr
revogado por este AlYará e não fôr incompativel
com a nova ordem de cousas.
6.· Os lugares dos Ministros da Casa não SeI"dO
mai~, como até agora erão os da Relação desta
Cidade, contemplados de igual graduação; antes
haverá a mesma distincção que ha na de Lisboa,
paL'a serem promovidos aos mais distinctos e graduados, os MinistTos que forem de maio\' gradua<ção n@s despachos que já tinbão, e ti"erem maior
antiguidade, prestimo e serviços.
7'· Attendendo a que nem a multiplicidade dos
negocias o exige, nem cumpre augmentar o I:Umero dos l\Iagistrados, tenda além disto mostl'ado
a experi{:Dcia fazer-se sem di.fficuldade e incon,renientes; sel'viráõ todos os Ministros de Adjuntos
huns dos outros, como fôr necessario po despacho
do expediente; e entraráõ tambem nas serventias
dos lugares vagos, ou impedidos, quando não
hajão para isto exh'avagantes POl: occupados em
outras serventias.
'
8.· O Chanceller desta Casa se-Io-ha sómente;
sem que sirva, como até agora o fazia o da Relação desta Cidade em alguns casos, de Chanceller
l\lór do Reino que fui servido cl'ear. a sua falta
e impedimento servirá o Desembargador mais antigo da Casa, a quem se reijlettefáõ os sel~os.
9.· Tendo mo trado a experiencia que da decisão de ser cumutativa a jurisdicção dos l\I'lgistrados criminâes no conhecimento por deva~sa dos
delictos commettidos De la CIdade e quinze legoas
. dagaçao
ao re d 01', se tel(l~.
seguI'd o a prompta III
dos, autores dellcs s.çm disputas de juris iC~'ã
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sempre' odiosas: hei por bl!m que o mesmo se
continue a praticar, regulando-se pela prevenção,
/ exceptuados os casos do § 6° elo Regimento,de 15
de Outubro de 1751, que devem ser privativos da
jurisdicçãO do Corregedor do Crime "da Côrte e
Casa.
10. ° O districto da Casa da Supplicação do
Brazil, bem como o termo da juriselicção elos l\linistl,os della, será o mesmo que era até agora o
da Relação desta Cidade na forma dos §§ 10° e
11° do Regimento deHa.
•
11. ° Terão de ordenado, o Chancêllel' 1 :300:t/J
réjs; e todos os mais Ministros que tiverem oillcio
na Casa, 1: 1oo:t/Jooo réis; o Procurador da Coroa
e Fazenda, além do ordenada que lhe competir
segundo a graduação em que estiver, 500:t/Jooo;
os extravagantes goo:t/Jooo réis que he o mesmo
que até agora percebião a titulo de ordenado e
propinas os Desembargadores da Relação dest!1
Cidade. E terão outrosim as mesmas assiguaturas
nos feitos que até agora ~evavão, por serem as
mesmas que competem aos Ministros da Casa da
Supplicação.
12. ° Os officiaes desta Casa serão os mesmos
que até agora servião n:r Relação desta CidadCl'; e
observaráõ no cumprimento dos seus officios o
que lhes he determinado no Regimento de 15 de
Outubro de 1751 'nos titulos 11° e 12°.
13. ° Não podendo bastar para o expediente das
varas do crime e do civel hum só Escrivão que
para o diante será ainda de maior concurrencia :
hei por bem crear mais hum Escrivão para cada
huma dellas, entre os quaes haverá a competente
distribuição.
E este se cumprirá como neHe se contém. Pelo
que mando, etc. Dado no Palacio !lo Rio de Janeiro em Iode Maio de 1808. - PRlNCIPE com
Guarda. --D. Fernando José de Portugal. - Com
todos os Registos competentes.
ALV ARA' DE

10

DE MAIO.

Coll. Braz. - Delgado.

Eu O Principe Regente, faço saber aos que o
presente Ahará virem, que tendo consideração
ii necessidade que ha de se crear o lugar de Intendente geral da Policia da Côrte e do Estado do
Brazil, da mesma forma e com a mesma jurisdicção que tinha o de Portugal, segundo o Ahará
da sua creaçã o de 25 de Junho de 1760, e do
outro de declaração de 15 de Janeiro de 1780 :
sou servido crea-lo na sobredita maneira com a
mesmo ordenado de 1:600:t/Jooo réis, estabelecido no referido Alvará de declaração. .
Pelo que mando, etc. Dado no Palacio do Rio
de Janeiro, em Iode Maio de 1808. - PRINCIPE
com guarda. - D. Fernando José de .Portugal. .Ccm todos os Registos c~mpetentCs.
'

DECRETO DE

13"

..

DE MAIO.

CoI!. Braz.

(iuarendo dar huma authentica demonstração
do particular apreço que faço do meu muito ama-

15

do e prezado sobrinho, o Infante D. Pedro Car-'
los, pela indelevel afl'eição e exemplar acat.,mento que tem con tau temente mostrado 4 minha
Real pessoa; e tendo outro sim presente os eus
naturaes talentos, applicação e conbecimellto u :
hei por hem, e me praz de o nomear Almirante
General da Marinha, e de crear este posto privativa e unicamente pelo declarado motivo e occasião, sem que possa jámais servir de accesso a
qualquer pessoa, sejão quaes forem os seus serviços; ao qual posto eu sou servido unir toda a
jurisdicção e autoridade até agora attribuidas aos
Capitães Genel'aes dos galliõe d' Armada Real de
alto bordo do 1\1al' Oceano, e aos ln pectores da
marinha, de maneira, que além da jurisdicção
militar em toda esta repartição, tenha tambem
huma inteira in pecção e mando nos ar enaes
Reaes da marinha e seus pertences já estabelecidos,
ou que houverem de se estabelecer para o futuro
em todo o Continente do Brazil, Ilhas adjacentee Dominios mtramarinos; nos córte e conducções de madeiras, assim para as coustrucções navaes, como para Outl'OS quaesquer usos da marinha
Real; e finalmente f:m tudo quanto fôl' concernente e possa concorrer para o melhor desempenho das sobremencionadas incumbencias; determinando igualmente, que deverá exercer este posto junto á minha Real pessoa, e immediatamente,
sem interposição de outra qualquer autoridade. O
Conselho Supremo Militar o tenha assim entendido, e mande pa sal' os despachos necessario .
Palacio do Rio de Janeiro, em 13 del\laio de 1808.
- Com a Rubrica do Principe Regente Nosso
Senhor.
DECRET@ DE

13

DE MAIO.

Coll. Braz.

Sendo da mais alta preeminencia ~:TS Augu tos
Sob,eranos, Reis e Imperadores, a acção ::'e c;,ear
novas Ordens de Cavaliaria , com que possão remunerar os mais relevantes serviços, assim dos
seus ,'assallos, como de illustres est\'angeiros,
que não tiverem outro premio que lhes seja equivalente senão o da honra; e sendo a referida
acção praticada pelos maiore Príncipes· quasi'
sempre nas épocas mais assinaladas; não podendo deixar de se contar entre estas a presente da
minha feliz jornada para este .Estados <ia Brazil,
donde espero hajão de l1esultar não só grande
reparos aos- damno actualmente expel:imentados
pelos meus povos no Reino de Portugal, mas
tambem muitos lucros e successos de honra e de
gloria de,'idos á sua fidelidade, e á abundanGia
dos meu thesouros na America, e lihel'dade de
commercio que fui, ervido conceder aos eus
naturaes. E Gonsiderando que nenhuma 'das tre
. Orocns-l\'lilitares que actualmente persistem nestes meus. Reinos, por serem juntamente religiosas,' se póde· applicar áquellas pessoas- que não
tiverem a felicidade' de professarem a· nos.sa Santa
Religião, alias merecedoras das mais- distincta
honras, por armas, ou por GUtIlOS quae qp.er empregos ou serviços ,. de cujo merecimento me
seja necessado asar. com. muita frequencia, para.
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..anel '5 emprcz3il a que me conuuz huma nova
'd. de ncgnoi . por estes e por outros moi'o igual lentn dl,.,nos e ponderosos, tenho
1'C 01 'do renovar (> augmelltar a unica Ordem de
C 'ali ria 'lU lIe ac a ter sido instituida puranle (i ii por algum dos 51'S. Reis Portuguezes,
lJll II a i t' ulada Or em da Espada, que o fói
Sr. Rei D, Affoll o o V, de muito illustre
e esolarecida memQria; para cujo fim fui já servido, na Cidade da Bahia, maudaL' abrir huma
medalha com esta letra -Valor e Lealdade-,
e com' que tenho gratificaJo dous benem 'itos
va sallos do meu fiel e antigo alliado El-Rei da
Gram-Bretanha. E porque não cabe no tempo
determinar o numero de Caval1eiros, Gmm-Cruzes e Commendadores, oom as sesmarias ou pensões que lhes devem ficar annexas, e outras mais
considerações em favor das pessoas (lUe tão lealmente me aeompanhárão e assistirão, sacrificando
os seus proprios interesses ao maior bem da hon.
ra e da vassallagem que me he devida; e por
outra parte, não convem demorar m' is tempo
a publicação desta tão importante ohra, tauto
mais e~timavel, 'quanto mais proxima fôl' da sua
origem: hei pOr bem confirmar a sobredita Ordem de CavaUaria denominada da Espada, que
se acha haver ~ido instituida por meu avô, de
gloriosa memoria, o Senhor D. Affonso o V, cha·
mado () Africano, na éra de 1459; para que haja
d~ ter o seu devido effeito, como se fosse novamente C\'eada por mim; e suscitada logo depois
que cheguei tão felizmente ao porto da Cidade
da Dallia. Quero que sirva este Decreto de base
á lei da creação que mando formal': e ordeno a
D. José de Portugal, do meu Conselho de Estado, inistro assistente ao De pacho do meu Gabinf'tr c Pre 'j r. te do Real Erario, me haja de
apre cntar o' n vos estátutos que hou verem de
> uI ar da
'unferencias de que o tenho incumielO, ;la' mais instrucções que fôr servido darI e.
Jarl do Rio de Janeiro, em 13 de laio
180B. - Com a Rubrica do Principe Regente
enhor.
DECRETO DE

CoIl. Braz. -

1.3

DB }fAIO.

Delgado.

I

Tendot:me constado, que os prélos que se
achão nesta Capital" erão os destinados para a
Seéretaria de Estado dos Negocios E trangeiros,
e da Guerra' e attendendG á necessidade que
ha da bfficina de impressão ne:stes meu, Estados:
sou servido, que a casa, onde elLes se estabelecêrão, ,irva interinamente de Impre são Regia,
onde se imprimão exclusivamente toda a Legialação, e Papei Diplomaticos, que emanar m de
qualquer Reparti 'ão do Meu Real Serviço' e e
po ão imprimir toda, e quae quer outras obras;
ficando interinamente pertencendo o seu governo
e aclmini tração á mesma Secretaria. Dom Rodrigo de Ollta Coutinho, do Meu Conselho de
ecretario de Estado dos
E tado,
e da Guerra, o tenha a pr curará dar ao emprego da

Officina a maior eJiitensáo, e lhe dará todas as
Instrucções, ,e Ordens necessarias, e parti.cipará
a est.e respeito a todas as Estações o que mais
COnvier ao meu Real servioo. Palacio do Rio de
Janeiro em 15 rle l\laio d~ 1808. - Com a rubrica do Principe Regente Nosso Senhor.
DECRETO DE

1.3

Coll. Beaz, -

DE MAIO.

Delgado.

B avendo determinado mandar estabelecer ne~ta
Cidade huma Fabrica de Polvora, onde com toda
a perfeição e brevidade possivel, se manufacture
aqueUa quantidade necessaria não só para os differentes objectos do meu Real serviço, mas para
o consumo dos particulares em todos os meus
Dominios do Continente do Brazil, e Ultra-marinos: sou servido incumbir a creacão e inspecção deste importante estabelecim~nto'ao Brigadeiro Inspeptor de Artilheria" e Fundições,
Carlos Antonio Napion, cujo zelo, e superiores
luzes, e intelligencia neste ramo elo meu Real
serviço se tem sobejamente manifestado e feito
dign? .da ~inha Ueal attenção; ficand~ a .parte
admlOlstratlVa confiada ao Doutor Marianno Jósé
Pereira da Fonseca, que hei po~ bem nomeaL'
T'hesoureiro da Admioistrção, a cujo cargo pertencerá a cOl:ppra, e pàga do salitre, e mais objectos da fabrica, e por este desembolço., em
quanto não houverem fundos no cofre, receberá
a commis ão de hum meio por cento ao mez; devendo desde logo proceder a tomar os armazens
seccos, que forem necessarios para o dep osito do
salitro, e mais mixtos, cuja renda será satisfeita
depois pelo cofre da polvora. O referido Thesouhum Escrivão do seu carO'o
reiro terá tambem
,
o , a
quem competu'á a clara, e simples escrituração
de todo este estabelecimento, o qual mando sugeitar, como convem, á Repartição da Secretal'ia
de Estado dos Negocios da Guerra, por onde o
Inspector não só fará todos os annos publicar o
prelio, pOI'que se pagará o salitre, .segundo a quantidade, que concorrer a venda nos meus Reaes
arsenaes ; mas examinando o estado'dos depositas
répresentará todos os é}nnos a quantidade de polvora, que se deve dar para o seni'ço da artilheria,
praças, tropas, e marinha real, segundo esta ultima Repartição requerer; e indicará a que, sem
~etrimento do tneu Real serviço, se poderá facilitaI' de venda, devendo esta sel' feita pelos mencionados Thesoureiro, e Escrh·ão. Dom Rodrigo
de Souza Coutinho, do meti Conselho de Estado,
·Mini tI'O e SecI'etario de Estado dos Negocias Estrangeiros e da Guerra, o tenhá assim entendido,
e faça executar. Palacio do Rio de Janeiro em 15
de l\laio de 1808. - Com a rubrica do Principe
Regente Nosso Senhor.
'

DBGI..,TO :t)E

1.3

DE MAIO.

,Coll. Braz.

Querendo úttl' ! s minhas tropas dos d. IQ' lio
do Dratil nO'Vü6 pro' as da minha Real ele eneia,

l'
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na occasião em que venbo"residir nesta'parte interl~ sante·dos·meus estados: hei pór bem perUOaI' a todos os individuas dellas, que tiverem tido
a infelicidade de desertar dos seu corpos, e de se
apartar 'das S11a bandeiras, com tanto porém que
a e tas e l'ecolLão dentro do prazo de sei metes,
a contar do dia da publicação de te em cada Capitania. O Oonselho Supremo Militar o terlba,assim entendido, e o mande publicar, e affixar nas
differente Capitanias, para que chegue á notieia
de todos, Palacio do Rio de Janeiro em 13 de
Maio de 1808. - Com a l'ubrica do Príncipe Regente Nosso Senhor.

nada pelo Visconde de Aóad.ia~ domeu Conselho
de Estado, Ministro e Secr tario de Est'àuo dos
. Tegocios da larinha e 'Dominio
ltramarino~,
O mesmo Visconde o tenha a sim entendido e lhes
mand~ passar o's de pachos necessal'ios. Palado
do Rio de Janeiro em 15 de Maio de 1808. -Com
a Rubrica do Principe Regente Nosso Senhor.
Relação das pessoas nomeac/ds pOI' Decreto da .dala
deste pdm a Contadm'ilL c/a l11arinha e lugal'es
creados no Ll1'senal Real da l1fm'inha,
INTENDENClA Dk MARINHA.

EscI'ivão da lntendencia, ManoeI Alcxandl'e Alve .
DECRETO DE

13

DE MAIO.
CONTADORIA DA MARINnA.

CaU. Braz,
Desejan~o

promover por todos os meios de
brandlll'a e moderação o recrutamento necessario
para levar ao seu estada completo os 'regimentos
de Linha do meu exercito nos dominios do Brazil :
- sou servido que da data deste em diante todo
.aquelle que se alistar voluntat:iarneute, não seja
constrangido a senil' por mais de oito annos;
findo o qual prazo, se lhe dará baixa, sem dependencia de novas ordens e pela simples apresentação da cautela. assignada pelo Coronel que no
momento de assentar p~aça se deverá ter fornecido
ao mesm,0 soldado, cama hum titulo de segurança
desta minha Real disposição. Quando porém depois de comple.tar Gstes Qito annos, o oldado vo~I.mtario quizer proseguir hum.novo engajamento,
poderá requere-lo ao se.u Coronel, e terá de servir
por outro semelhante espaço de tempo com a gratificação de hum terço mais sobrc o quantitativo
dQ seu soldo; mas esta graça nUIlcase'podera entender a respeito daquelles que não forem v 011,1 0.tarios, pois que este erão ,obrigados a servir impreterivelmente o prazo ,de dezeseis anno . 1; porque porle dar-se a necessidade de fazcr entral' no
seniçQ regular, de lin,ha alguns soldados liliciano "cujas disposições os mostrem idoIleos e preferiveis para o exercic~o da guerra, estes Sel repl~
tal'áõ tambem. voluntario e se lhes fonlecel'á sua
caute,la, para serem demittido no fim dos oito
anIlos, sem d,ependencia de, nova graça. O COIl;selho Supremo Militar o,tenha ass;im entendido e
o faga executaI', manl;1ando publicar e aflixar este
em todas as diiferentes Capitanias., para que possa
chegar á Iloticia de todos. P:alacio do Rio de Janeiro em 15 de Maio de 1808. - Com a Rubriea
do Principe ~-egente Nosso Senhor.
I

I'
(I

DECRETO DE
o

13

DE MoUO.

Coll. Praz. - Delgado.

Por~ quanto Tui se~vido crear, por Alvará da
data de te, Huma Contadoria da l\1arinha e os lugar.es do A!rsenal,Real da Marinha <{Ue a experienoja tem mostrado ser necessario haver para o bom
e regular serviço daquella Re,partição: hei por
bem nomear para os obreditos wgares as pessoas
d.eolaradas·oa Relação que baixa com este, assigTOMO I.

ContadO/', José Lino de Moura.
P."imeiro EscriptU1'aI'io, Antonio Francisco Lima.
SegL.Lndos Escriptural'ios, Franci co Rebello da Ga'-

ma, Francisco LuilJ. Coutinh.o.
••

1

ALMOXA.RIFADO ..

A lmoxarife dos Anna~ens, Pedl'O da Costa Leal,

consenando o exercicio que até agora tinha,
de AlnioxaTife da Capit.ania.
Escripturm'ios, Antonio Luiz Peixoto, FlorenC'Ío
José da SilVa,
Fieis, Antonio José Gómes, Antonio (la Sil'va.

,

,PAGADORIA.

Pagadol', José de Souza Netá.

ln

ENAL REAL DA MAlllNRA.

Apontadores; Hygino ',José ~une~ Caro,eiro, ~oa

quim Filippe da Silva, Antomo Jose da SIlva.

Guardas José Elias Bom, Franci co de Souza.

Palacio do Rio de Janeiro em 1.5 de 1\1aio de
- Visconde de An adia.

JI 808.

I .

.ALVARA.' DE

13'

I
CoU.
Braz. -I

DE MAlD.

I
Det'gado.

Eu Principe Regente, faço saber aos que este
Alvará virem: que quCl,endo dar aos tres BatalhõeS, de que se compõe a Briga~a Real tla l\'1a~
dnha, 'buma forma nova, e maIs sem.elhante a
dos Regimentos de r.tilheria do meu exercito,
tanto porl evitar toda a despeza da minba Real
fazenda, que não tôr es encialmente necessaria,
como pela diminuição, em que por agora 'se acha
a l\1arinha Real; e attendendo oUl!rosim,a que os
genero da primeira necessidade conem neste
continente POI' hum preço commodo: ou servido determinar o seguinte: .
1. o Que cada< Batalbão seja cOllUiLandado por
hum Tenente Coronel; e que o oflicial que servir
de Majol' em cada hum delles, tenha a patente
,deste"posto,
I
2. o .Que cada Companhia tenba sómente tres
Officiaes, isto he, hum Capitão, bum primeiro
,Tenente, e hum segundo Tenente.
"
, 5. o Que na Brigada Real da Marinha não bajão

5

ANNO DE 1808.
que sirvâo .em seu lugar -gar, que, pela patent~ou antiguidade do seu ln destes os sal:gentos. peCitor ~ Commandante, lhe competir.
ue 11 ião , . I nte sessenta e qualr,o sol" ],6.· .Que o Alvará de' 28 de Agosto de {l 797,
U o
,; I'. ' Qr 'l,onhia, qnarenta dos quaes e seus Additamentos, o ue ? de Setembro de
c. (:- o
po ' dia, como os artilheil'Os ligeiros 1807, e outras (Iuaesquer disposições,. fiqullm
d]
'01'
o ue 'lilheria desta Capitalj e os desde a data deste Ahará d'erogados na parte em
illtc c ( -h'o rf ~ • "Ile" 75 rs. 'por dia, como os (Iue se oppuzerem ao que neJIe ordeno tão sómJ)(~il' l~ do dito Regimento.
rlilhciros
mente, ficando aliús em tudo o mais em seu de5.' Ou~ III' hu n
dado passe ao vencimento vido vigor.
! e ,,'" r<
m 1 1 I !lha ao menOji quatro annos
E este se cumprirá tão inteiramente, como
de serviço, e não ••:naa pota de de el'ção; e o nelle se contém:
que a merecer ten~'Ú já o maior soldo, passe ao
Pelo que mando, etc. Dado no Palacio do Rio
menor; devendo reputar-se o dia da nota, como de Janeiro em 15 de 1\1aio de 1808. - PIU 'C1PE,
o plW1eiro de praça, para p,ode.r passar ao maior com Guarda. - Visconde de Anadia. - Com tosoldo.
dos os Registos competentes.
6. o Que os officiaes das duas primeiras Companhias de cada Batalhão sejão reputados em tudo
como os das Comp.anhia de ,Bomheiros do ReALVARA' DE 13 DE MUO.
gjmentolde Artilharia desta(Cap.ital; e os Omciaes
C(lll. Braz_
das outras 'seis -Companhias de cada Batilll1ão,
como os das Companhias ligeiras do dito RegiEu O PI"incipe Regente, faço saber -aos que este
mento.
'AI"ará 'virem: que attendendo -ao maior trabalqlo
7'· Que os Officiaes da Brigada tenhão a mes- que tem accrescido no arsenal Real da marinha
ma denOl,ninação que os dos corpos Ide Artilhcria 'desta Cidade, até agora regitlo por hum Intendo .E~el'cito, cada hUl;Il relativamente á gradua- dente com bum limitado numero de Officiaes,
ção que corresponder iJ. sj.la patente; e que o pela translação do Depal'tamento principal da mi,'encimento dos eITectivos seja,pal'a empJ:e rc- nha Real marinha para este povo, pelo ajustagulado em tudo pelo dos Officiae,S de Artilheria mento de contas com os corpos da !Armada e da
desta,Capital'relati-vamente ás suas pa,tentes : ex- 'Brigada Reaes da marinha, e mais pessoas emceptuando ne tes dous objectos o Inspector.
' pregadas no se1'1'iço das embarcações de guerra,
8. o Que o Inspector geral.e Commandante da e no llrseoal e armazens do mesmo DepartamenBrigada proponha pela Seereta\'ia de Estado da to, e pelos respectivá' pagamentos dos sobrediMarinha os Officiaes, que, segundo este AlYará, tos corpos e pessoas empregadas, e dos geoeros
deveráõ Cr elI'cctivos, e- os «Iue deverúõ ficar ag- e O'uh-as despezas concernentes a este meu 'Real
gres'ados, para eu resolver, pela mesma Secre- seniço, devendo alias a escripturação estai" em
taria., o que mais convier ao meu Reàl e'1'1'i o a dia, segundo o methodo já ordenado, debaixo
C!ste 1'0. cito.
.
de PJ~incipios invariaveis, e muito principalmente
9.· ue o' fficiáes'aggl'epdos á 'Brigada con- no que'toca ;\ cOqJ.patibilidade : e querendo comen em o
IS actuaes vencimentos, em quanto
-padecer quanto po sivel fór, o bom erviço <Ias
~e II.
"'lo 0.1' o exercicio de efi'ectivos, ou na dilfel'entes estaçoe desta complicada .administrame ma llri!'ada, ou no 1l!..eu exercito, ou aonde ção, com.a economia (la despeza que as circunscu mr 'er Ido determinar.
tancias 'do tempo imperiosamente plles.crevem:
10.· (lue os soldados, que tiverem áctuaImente mando que se obsel'l'e, em quanto não 80u <ma'is
maior ,e cimento dia ri o , do ,que se prescreve amplas providencia , o seguinte:
p r esle Ahará, o consei'vem', em quanto não
:=j<'ical'ú na sua inteira db enancia o Alvará de 5
l'llS· 'el a ou1Jl'a 'pJ:aça, ou dão'lllcorrerem no Junho 'de '1795, pelo qual se regulou-a adminisCl'ÍJ "p0nderado no a,;tigo 5.
tl'~ção do arsenal e armazen~ da mariiJJ)'U,de 1i51.. IQue 'na ,Becretaria!{\'eral da Brigada não 'boa, em todos a\luelles pon'tos que fonem ap,pliIhaja (i)ffiohll\laior; e que o 'Seoretario tenha ó- caveis ús ircuBstandias actuaes 0.0 Â.rsenâ'l Real
lente o soldo queestova,destinado_paraaquelJe. da marinha de ta CUl te, e nos que não (forem
12:· .()ue ,óBl1igado ueo..! da larinJla faça a expre~ ament.e alterados ou d~rogad9!; ''por este
guarda do AJ· ennl re 'pecti'vo; e queltodas as ou- 'A)Yará.
tra guarda-s q1l'e este GOl1lO 'fizer Ina, Curte, JfiAo Intendedte Ua 'Marinha !leão pertencenUo
quem debài. o das ordens do encaI:regado do G()- toda a jurisdicção e incumbençias attribuidas pelo
yerIl o da AJ-ma.
obl'edito Ahal'il de:') de Junho de 1795, ao In- '1 ii.· Que o lnspeator da ]h-igada mande todo
tendente dos illllnazens de(Guirré, India e Armaos dia hum Official inferior ClThconcurrencia com das; ficando-lhe I;espon aV~s t dos os Officiaes
o outuo Corpos da Capital ao quartel o-eneral abaixo designaaos, e elle Tntendente ficando resIda Curte bu cal' o anto. _
o
_ onsavel pOI' todos., pOl!ql}.e os de;\lerá ·.c.olhel'
• o IQue o me mo Inspe~tor Gel'al, sempre
-llnH'e'Pes oas de c~oOJbllcida idonaidade" honJla 'c
que te Corpo pegar em armas paL'a fazer a -aot" ipade leIO w·opor.á aO'lllOllcM.inistro.e e.honra
ebre ao Offiqiae .tle,l\1arinha, o par- 1Cl1'etaJ."io diBst:ado dos~Negoeio"s (da.JUarinha;e Doicipe ao Goyern - "tda ,Ax:masJda urte.
inios Ul trama Illlos , pelo ,qual-baixará a Inln lw,
1 l.
Ouc UI • dn cReal, ou a1'te d éila em Real 'l"esulucão." 'J
'CQncUll:"(me'
1S outros Oorpos, tome o luDe)'ellá o lntenclente ~a ãlarinhaeapr.e entnl' Il'O
li '1 {alta

r ..
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principio de cada anno nO'meu Real Erario, as logo que fôr nomeado .para embarcar, seja obricontas de todas as despezas da repartição cla iUa- gado a apresentar na Intendencia huma gUla pas1'ioJ1a do anno antecedente, as quaes fará tambem sada 'pelo Tbesow'eiro geral das tropas, ou attessubir á minha Real presença pela min'ha 'SeOl'eta- -tação sua, pela qual fique constando 0- dia até
ria d'Estaêlo dos Negocios da Marinha e Dominios ao qual está pago dos seus soldo de terra; e que
'Ultramarinos, á qual sel'á obrigad.o a dirig'ir mandatlo desembarcaI', seja igualmente obrigatambem men almente hum mappa individual do do a apresenta, na Intendencia outra guia extraestado de t08a a repartição da 1\'1arinl1a, incluida hida do Livro dos SOCCOITOS, passada e a siga despeza do mez, E pat'a mais facilitar o cx,pc- nada pelos amciaes a quem fór comettida a mosdiente que fica a seu cargo: bei por bem crear tra do de armamento, e o Official de embarcar
'hum Escri"ão da Intendencia, semelbante ao que por esta cau a; e passada pelo Escrivão e assigfoi cpeado para a de (Lisboa em tudo, o que não nada pelo COl11l11andante da embarcação, se o
be O seu ordenado, clue determino seja o de de embarque do Oficial fÔI' por molestia, ou por
500qj)000 péis por anno, o -qual terú demais a
outro moti o qualquer, durante o armamento,
'Seu cargo assistir ás mo tras tle armamento e de- pela qual conste tombem o dia até ao qual está
sarmamento, e passa! a mostra mensal á Brigada pago de seus soldos de embarcado: com o auxiReal tla Marinha.
lio destas guia no acto de embarcar, e no de
Sou senido Creal' tambem no Arsenal Real da desembarcar, farão o Tbesoureiro geral das trolIlarinba huma contaLJol'ia, que se denominará pas, ao qual o Intendente participará, ex-officio,
-Contadoria da iUarinha-, a qual será com- o desembarque de cada official, e o pagador dos
posta de bum Contador~ com ordenado anImal al'mazens, com e:tacção e simplicidade, seus
de 400:tf>000 réis; de bum primeiro Escriptura- pagamentos respectivos; evitando-se por e te sauTio com o de '300:jj)000 réis, o qual escreverá os da,'el meio, a con fusão e a desordem in eparaassentos dos naYios que formão a minba Real veis da complicação de pagamento e de soldos de
Armada; fará as folbas das despezas da repal'tição embarcados. '
da Marinba que devem subir ii minha Real presen-Para o mais regular servi o do Ar enal Real da
9'a; e registará Patontes, Becretos, A,visos e mais lIlarinha: sou senido crear tres Apontadores,
Ordens que baixarem ao Arsenal'Real da 1\1arinba; C.ada hum com {'20 réis diario ; e dous Guardas
de dous Escripturarios com o ordenado de 200:jj) com 520 réis por dia.
1'éis cada hum, hum dos quaes de erá assistir
E este se cumprirá tão inteiramente como nelle
aos pagamentos que fizer o pagador dos armazens. se contém.
,
:Além destes Officiaes, seráõ admittidos a trabaPelo que mando, etc. Dado no Palacio do Rio
lhaI' na Contadol'ia da mesma forma que já se de Janeiro, aos 15 de Maio de 1808. -ParNcIPE
ac1ia'1'a em pratica na dos armazells êle Guiné. com guarda: - Visconde de Anadia. - Com todos
India e Armadas de Lisboa, os Commissarios e - os Registos competentes.
.
-Esorh'âes dó numero das núos e fragatas de embarcado , os quaes bajão prestado boas contas,
C&RTA REGIA DE 13 DE MAIO.
e se mostrem desembaraçados de qualquer responsabilidade iI minba Real Fazenda.
C~ll. Braz. Delgado.
Sou igualmeute sel'vido orear hum Almoxarife_
de todos os al'DlaZenS do AI'senal Real da Marinba,
'Pedro 1\1aria Xaner de Ataide e iUeHo, do Meu
com o ordenatlo de 800:jj)000 r{;is, o qual deve- tConselho, Governador e Capitão General da.Cará prestar annualmente, as ~uas contas na Conta- pitania de 1\1inas Gel'nes, Amigo. Eu o Principe
doria da I\lari011a: ,além desta obrigação perma- Regente vos en"io muito saudar. Tendo deternente, deyerá tambem pi esta-l as ao Intendente -minado estahelecer .ne ta capital buma fabrioa de
1:antas 'Vezes, quantas este o exigir, e para o seu ,pohora por conta de minha Real Fazenda, gue
expedien~elhaverádous Escl'ipturarios, cada hum
será dirigida pela 1\.dministl'ação que mando crear
com ol'denatlo annual de 200:jj)000 réis, I e dous para a compatibilidade e in pecção deste necesFieis, com 150:jj)000 lléis de ordenado por anno s3.lJio estabelecimento; sou serTido que nesse
catla 'hum.
GO'l'erno, e na Junta da Fazenda se fixe todos os
Haverá bum P'agador com o ordenado annual -nnnos'por 'buma ra~oavel approxima ão a quande 4oo':t/Jooo réis, pessoa abonada e de notoria 'tidade que 'se necessita de polvora 'Para o con]>robidatle, o qual, debaixo dos principios esta- .sumo,do meu Real serviço, e para aquelle dos
'beleoiêlos 'acerca dos segundos Escripturarios da ·particul'ares tIa Capitania; e sendo a que ahi se
-Contatlol'ia, fará com ordem, promptidão e l~e manufactura semelhante á amostras, que- a Adgúlaridade os pagamentos aos Officiaes, tanto da -ministl'ação ha de remetter para prova, se ajuste
minha 'Ármada, como da Brigada Real da i\lari- -este fornecimento com o fabrioante, que a melhor
nha, élesde o llia ,em que' embarcarem, até ao ..preço a der; c o melhoramento tio quanrltnti'Vo,
em que 'desembarcalleloq; ficanda os pagamentos ·oom que depoi se vender csta aos habitante da
'de seus soldos de terva a cargo do Thesoureiro --Capitania, segundo vós fi-zerde estaJ)elecer nn
-geraJ...oas tropas desta CÔIlte, Gomo, já est1í. em Junta da Fazen'da, sefá logo applicado á compra
'pratiea. E afim de simplificaI', regular,e removei' do alitre em bruto, para ser aqui remettido á
-oda a.dtnida a.respeito d.P palbamento dos so- Administração. Todo o mais salitre protluzitlo
-blelIi~os10:fficiaes de-hum e ouh'o, OOl'po: deter.... nas diífel'entes Comal'cas dessa Capitania, parti-mino-como -regra inaltel1av(1) que todo O -Qfficial cúl.acmenteJna do Saba"ú, ha de 01' vendido pam
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1.1,

e Labelecida no Rio de

iO con tal' por editaes,

lazer arrui o eu salitre; e
Admini tração todos os
: IIrlll. ~ II lá O III I que deve pagal'- e por
(.-t( "COI' (), o 'Iu llle. lP
rímeiro anno, a cõntar
lo 1'1 ill1t:ll'O I' .Junho I 'oximo até o ultimo de
• I aio lõCl I inl(. pra 1 p I .1 ?:tíJooo I:';, a arro!)a, se-gundo o aciJal a L
cozida, bom para fazer
pohora, o Bri"'adeiro CarIo Antonio T apion,
que ha de analy a-lo, diminuindo de preço á proporção da ua inferior qualidade. O que tudo a im ha~'erei5 entendido, e fareis execlltar, expedindo logo as ordens mais aativa a todas as partes
dessa Capitania, segurando que os pagamentos e
farão. aqui pontualmente pelo Tbesoureiro da
mencionada Admini trarão. Dada no Pabcio do
Rio de Janeiro ao 1'3 d~ lUaio de 1808. - PRL'C1PE. Para Pedro Maria Xa..\:ier de Ataide e
lUello.
litro] pr',
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Coll. 'Braz.

Pedro iUaria Xavier de Ataide e l\Iello , do meu
Con eLho, Governador e Capitão General da Capitania de l\lina Geraes, amigo. Eu o Príncipe
B.egente YO en io muito saudar. Sendo-me preentes as gL'aves queixas que da Capitania de Mina Gel'aes.tem subido á minha Real pre ença, 5.0bre as invasõe que diariamente estão pratieando
o Indios Botecl.\do aut"úpopbagos em diversas
e muito di tantes partes da mesma ClIpitania, particularmente sobre- a margens do Rio Doce e rio'
que no me mo desagoão e onde não só devastão
t I a a Fazendas sitas naquellas vi inhanças e tem
aI< for ado muitos proprietarios a abandona-Ias
n n ~rra '1' J J ejuizo .seu e da minha Real Coroa,
ma - pa' .ão a praticar as mais honiveis e atrozes
sena cl,1 mai barbara antropophagia, ora as as-sinandl) o Portuguezes e o Indios manso por
(i de !'eridas, de que sorvem depois o angue,
o 'a dIlacerando os corpos e comendo o eus h'i L .; re- t . tendo- e verificado na minha Real pre(lnça a inutilidade de todo o meios humano ,
) lo ([uaes ten110 mandado (jl;1;e se tente a sua
ivili ação e o reduzi-los a aldear-se e a gozarem
do ben 'Permanentes de ]lUma sociedade pacifica
e. doce debaixo da ju tas c humana I"ei que
regem o meu po,os; e até hav.endo- e demon trado ql1ão poueo util era o y tema de guel'J1a
defen iYO que contra ello tenho mandado seguip,
,i to que o ponlos de deíeza em huma tão grande e exten a linha nãO p,(i)dião ha tal' a oobrir o
paiz: sou seni'do por estes e (j)utro ju~to motiyO que ora fazem u pender o eITeito de humanidade que com elles tinha mandado praticar,
ordenar-yo cm primeiro lug'ar: Que de de o momer tQ ~ m que ['eoeherdes e ta minha Carta Re"'ia. devei considerar como prinoipiada contra
e t Indio antropophagos huma gl,lClTa orron iya
(' nli
'ei sempre em todos os anno nas
(Cca e que não terá. fim, enão quando
a 1 li '[ ade de YO enlrol'ear das suas

habitações e de os capacitar da superioridade das
minha Reaes armas de maneira tal que movido
do justo terror das me mas, peção a paz e sujeitando- e ao doce jugo das Leis e promenendo
viver em sociedade, pos_ão vil' a ser ,assaUos
uteis, como já o são as immensas variedades de
Indi{Js que nestes meus vastos estados do Braúl se
achão aldeados e "ozão da felicidade que he consequencia nece saria do estado social: Emsegundo
lugar, sou senido ordenar-vos que formeis logo
hum corpo de soldados pedestres escolhidos e
commandados pelo mesmos habeis Commandantes que ,'ós em parte propuzestes e que ,'ão
nomeado ne ta mesma Carta Regia, os quaes
terão o mesmo oldo que o dos soldados infanLes;
e endo Indios domesticos, poderá diminuir-se o
soldo a {~o l'éi , como se faz na gual'l1ição dos
pre idio do Barreto e da Serra de S. João; e
para que não cresção as despe~a da Capitania,
ordeno-Yos que deis logo baixa a todos ossoldados
infantes que ora exi tem nessa Capitania, Gcando
os omciae aggregados ao regimento de cavallaria
regular, donde successivamente passaraõ a effecti,'os, 10"0 que- haja. vaga: Em terceiro lugar, ordeno-vos que façai di tribuir em seis districtos ~
ou parLe, todo o terL'eno infe tado pelo, Indi05
Botecudos, nomeando seis Commandante deste
terrenos, a quem Licará encarregada pela maneira
que lhes parecer mai profieua, a guerra offensiva
que convém fazer aos Indio Botecudos; e estc,s
Commandantes que terão as patentes e soldos dp
Alfere aggregados ao regimento de cavaUaria de
l\Iinas Gel'aes, que logo lhes mandareis passar com
yeneimento de oleIo de sa nomeação; serão por
agora Antonio Rodrigues Taborda, já Alfer.e ;
João do !\lonte da Fonseca; José Caetano da Fonseca; Lizardo J o é da Fonseca; Januario Viçira
Braga; Arruda, morador na Pomba; e e deno
minaráõ Commandantes da primeira, segunda,
terceÍl'a, quarta', quinta e sexta di;visão d9 Rio
Doce. A e tes Commandantes ficará liyre o podar.em e co1l1er o oldado. que julgarem proprios
para e ta qualidada de duro e a pero seniço, e cm
-numero uffieiente para formarem diversa bandeira , com que hajão constantemente todos <i
anno na e taçáo secca de entrar uo,s matos; ajl,ldando-se reciprocamente não só as bandeiras de
cada Commandante, mas todos os seis Commandante com as ,ua re pectivas força, e,c911certando entre si o plano mai proficuo para a total
l'educção de huma semelhante e atroz raça antropophaga. Os me m.os Commandaotes serão ·re -ponsaYeis pelas fnnestas consequencia das inyaóes dos Jndio Botecudos nos sitios confiad.o á
ua gua'rtIa, logo que ontra ene . e.pro}1e o~j . ão, ou de cuido: Que sejão con ider<xdos cOmO
. pl'isioneiro de guerra todo o Indios Boteeupo
l[Ue e tomarem com a armas na .mão em qllalquer ataque' e que ejão ~ntregup,s para 'o seryiço
.do re pectivo Commandante por dez anoos, e todo
ornai temJ;l0 em que dlll'.ar ua (erooidade, p.odendo elie emprega,lo em eu serviço particular
durante e e tem-po ~e e,onserva-Ios c,om a;&evida
/
de.eglll'ança, m omo em l'.erro ,em quanto..nao
l'em prov·as Jlo abandoI)o da 'SUl! atrocida.de e an-
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trop"Opnagia. Em quarto lU$ar, ordeno-yos que a
estes Coromandante. c lhes conul'a annualmente
bum augmento de soldo proporcional ao bom seri'iço que, l'h-erem, .regulado este pelo principio
que tedl mais meio olilo aquelle Commandante
que no decurso de hum anno mostrar, não ómente
que no seu districto não houve in,'asão alguma de
Indio J3otecuuos, nem de outros quaesquel' Indios bravos, de que re ultasse morte de POTtllgue7,e , .ou destruição de suas plantações; mas
que aprisionO'l.l e de truio no mesmo tempo maior
numCI'O, do que qualquer outro Commandante;
con ferindo- e ao demais hum augmento de soldo
proporcional ao seniço que lherão ,. servindo de
base para maxima recompensa o augmenlo de
meio soldo. Em quinto lugar ordenp-vos que em
cada tres me7.e cOlHoqueis huma junta que serà
por vó pre idida e composta do Coronel elo Regimento ae linha, do Coronel Inspector do destacamentos da Capitania, do Tenente Coronel, do
Major, do Ouvidor (~a Comarca na qualidade de
Auditor do Regimento, e do Escrivão D~putado da
Junta da Fa7.enda, na qual fareis conhecer do reultado de tão importante sen iço; e me darà conta
pela SecI'etaria de E tado de Guerra e Negocios
Estrangeiros, de tudo o que tiver acontecido e fôr
concel'l1ente a este objecto, para q\,le se consiga
a reducção e ci"i\' ação dos Indios Boteoudos, se
possivel fôr, e a da outra l'aça~ de Jndios que
muito TOS recommendo; podendo tambem a junta
propôr-me tudo o que julgar conveniente para
tão saudaveis e grandes fins, particularmente tudo
o que tocar á pacificação, civilisação e aldêação
'dos Indios; declarando-vos tambem que por e te
tnbalho os Ministros da junta não terão paga ou
vencimento algum, 'reservando-me o dar-lhes
aquellas demonstrações do meu Reàl agrado e generosidade, de que os seu serviços, demonstrados
pelas suas contas e resultado fa voravel para a Capitania, os fizerem dignos.
Propondo-me igualmente por motivo desta:'
sal1daveis providençia. contTa os ,lndios Botecudos, preparar os meios COl;n-eniente para e esta-helecer para o futur.o a navegação ao Rio Doce,
que faça a felicidade de sa Capitania, e descja,}do
igualmente procurar, com a maior economia d~
minha Real Fazenda, meios para tão saudavel empreza; ,assim como favorecer os que quizerem ir
povoar aquelles preciosos terrenos aurifel'os, abandonados hoje pelo susto que cau ão os Inelios Botecudos; sou sCl'vido ordenar-vos nesta conformidade, que na junta que vos mando organi ar, façais propÔr e executar todo os tres mezes, os
meio de exploração do Rio Doce, seja para o
exame das cachoeiras que impedem que elle seja
totalmente navegavel, seja para fazer mais faci! a
sua navegação, endo possivel abrevia-la; e que
seguindo este trabàlho de bum modo fixo e permanent~, me deis suecessivamimte eonta do que
resultar das mesma exploraçõe , para que eu resolva o que elel'e seguir-se em t;iio lmportante materia: JguatÍnente vos ordeno que:em todos 1)S
terrooo.s do Rio Doce aetualmenté ihfestados pelos
Inrljos Boteeudos, estabeleçais, e acordo com a
Junta da Fazenda, iJl-le os terreno novamente
TOMO
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cultivados e infestados peloslndio ,hcarúõ i7.entos
por dez annos de pagarem di7.Ímo a favol' daquelles que o forem pô)' ero cultura de modo que e
pos a reputar permanente: que igualmente fique
estabelecida por dez annos a liTre exp0l'taçãr> e
importação de todos os generos de commercio qué
?e navegarem pelo mesmo Rio Doce, eja de cend
para a Capitania do Espirito Sánto, eja ubindo
da mesma para a de l\linas Gel'aes, fazendo comtudo as competentes declarações, para que se não
confwldão as fa7,endas importadas e exportada
Relo Rio Doce com a ((Ue ['orem para a Capitania
pela via de terra: que finalmente fique declarado
que corie do a todos os devedores da minha Real
Fazenda,"'que forem fazer semelhante estabelecimentos de cultura e de trabalhos auriferos, a especial graça de huma moratória, que haja de durar
seis annos da data desta minha Carta Regia, em
cujo periodo não poderáõ ser inquietado por dividas que tenhão contrahido coni a minha lleal
:Fazenda e que 56 ficaráõ obrigados a pagar no fiIfi
elo mesmo periodo. Ordeno-vos finalmente que
para poderdes executar tão uteis objectos sem
gral'ame da minha Real Fazenda, introduzais na
administração de tudo o que diz 1'e peito á me ma, a maior economié} e me proponhajs tlH,lO o
que po a contribuir para o mesmo filD- pelas repartições competentes, como a uppre ão do posto de Capitão 1\1ór Regente da Campanha, o exce ivo ord~n!\do de rl1e oureir da lntendencia
dp ViUa Rica, de muitos Fie~s de Regi to que não
podem el' pagos pelo rencl1mentQ do me mo
Registos. E sobretudo vos ordeno que de de logo
deixeis de prover postos M1lieianos com soldo,
voltando neste ponto ao que antigamente se praticava na Capitania e a iro procederei logo com
os que fordes pl'opondo, poi com aquelles que
já tem oldo, nada mando alterar, excepto se forem promovidos a postos superiore. E igualmente 'Vos ordeno que façai logo supprirr:. o
pagamento da musica do r~gimento miliciano,
que 111e consta montar ao enorme P]Jeç.o -de muit ~
oonto .de réis, o que he hum ahu o inteleravel e
de que me devieis ter propo to a suppressão. O
que a sim tereis entendido e falJeis executar, comó
ne ~a TOS ordeno. Dada no I?alacio do Rio de-Jatleir'o em 15 de l\laio de 1808. -PJUNCIPE. -Para
Pedro Maria Xavier de Ataide e leUo.
"
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antben~ico.

Por concorrerem na pessôa de José 1\1aria Rapozo de Andrade e Souza os requisito necessari~s
para bem ser-'i'ir o omcio. de V~dOl' da Chancellarla
1\161' do Estado do Brazll: heI For bem fa7.er-lhe
mercê do dito flmcio de Superintendente dos Novos Direitos, vencendo por ambos o ordenado
de 600:t/Jooo rs. A nfesa do Desembarg~ d~ P.aço
e da Consc'iencia e Ordens o lenha àss1m entendido e lhe faça expedir os de paehl>s necessario .
Palacio do Rio de Janeiro'em r5 de Maio.d.e 1808.
_ Com a rubrica do Principe Regente' Nosso $e-

6

ANNO DE _180ft
nhQI'.
a /1. I

AchfJ--se

110

Liv.- 1. de Reg. ele Decretos
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,ranuscripto authentico\ "

Por concorrerem' na pessoa de Mathias Antonip de ~ouza Lob,üo, as qualidades necessarías
para bep:1 servü' no o,ffi<?~o de Escrivão da min~a
Real Camara no Registo das mercês, qpe fui sel''vido crear pelo Alval'á de 9 do corrente m'ez e
anno. Hei por' b'em fazer-lhe mercê do referido
omcio , com o Qrdenado de 900~000 réi,s. A
:Mesa do PeselI}1~~go do Paço ,. e 'da ,C9nsc}eoêia Ordens o tenha a&sim entendido, e lhe mande pas~ar os Ç1éspachos, ~ecessarios. Palacib do
Rio de Janeiro~' em 15 de '!VIaio de 1808.,-CorrÍ
a Rubrica do Principê Regente Nosso 8el1hor.,(
.1
.
,r - '\D'
{l .
A c/ia-se no LLV. II." ele Re' p" , ele
ecretos a . I 1
1~0 Arc/Livo do, Desembm'go do Paço.
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l\'lanuscrip'to authentico. "

llÍm. e Éxiri.. 'Sr. Remetto á V. Exc. a inclrlsél
copia do Otllcio que me dirigio o BisJlo desta diocese, pará. ~que y~ fEx'c. fiq~le l1.a intel'ligef)cia de
que aquelle Frel,ado concedeu as oecessal'Ías fàculdades e dispe.~sas p.ara se 'poo.e1"trabalhar aos
domingos e dias santos 00 armamento das embarcaçães teaes. Deos ,Guarde a V. Exc. Pa o em
]4. de Màio de 180 " - ViscoútLe
'de Anadia. l
.'
Sr. José Chetado deI Lüha . , .
,

~
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l\hnuscripto' autbentico. ' ' .

"lnl.
Exm. ,Sr., O Pr:incipe Regente Nosso
Scuh lI' á vista do que V. Exc. infollIna no seu
j I in defdata de 8 deste mez, sobre o reql1erimen o' de Fi'ancisco rdos' Santos Vianna : houve
pOl' Iiem determinar que a este Ajudante do })ijoto 1\161" perteoÇ'ão,'unicamente ,todos os 'emolumentos dos Navios' que elie melter dentro do porto, ou hotar f6ta da barra, na forma pllaticad(l
1105 outro portbs, não c0mpetindo 3,0 Piloto 1\161'
'enão a p,referencia a rcspeito das enll'adas, ou
~ahidas dos navio õeste porfo. O que participo a
V. Exc. par sua, in,telligenpja De s Guarde á
V. Exc. Paço em 14 de 1\1aio de 1808. - Visconde d'Anadia. -"-Sr. Jose Caetano de Lima.
DEc,n~TO IDE
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Manll~cripto

1m

111A.LO~

authentico.

Por justQS rD;lOlivos que me forão pI'esente ,
hei por bem ,Ql;deoa~' que aos Monsenhol'«': e Conego& tia Sant~ Igreja. Patr~,!rcha! que me a.companbárã,Q' parª/~sta Capital, constaJ1tes da rel<jção
junta" a siguada pOl' Dom Fernando José de Portuga\ ,1l)11l4 i\\tnj:~b;o a i tente ao de~pacho, se
pago
hum por mcr.ada .) as quantia. an-

Iluaes, que, na forma da mesma !'elação, hão de
vencer, em quanto n.to tiverem outros meios de
subsistencia: em bentendido que aos que houverem de receber outra qualquer Congrua ou 01'denildo. pela minha Real Fazenda, se lhes descontará no dito vencimento, que terá principio no I
de Dezemhro do anno proxirpo passado de 1807
em diante. O Presidente do meu Real Evario o
tenha assim entendido, e faça executar não obstantes ql1aesql1er Leis ou disposições em conlrario. Palacio do Rio de JaL'leiro em 20 de Maio de
1808. - Com a Rubrica do Principe Regente
Nosso Senhor.

Reta{:áo

qUIJ

baixa com o Decreto acjma.

Joaquim da Nob!'eg'a Cáo e Aboim,
. Monsenh01'
1 :{~4o~ooo
Antonio José da Cunha e Almeida,
Monsenhor
11:440~000
Antonio José da Cunha e Va concellos, Monsenhor.
• I :4!~0:jj)000
..José de Souza Pizarro, Conego.
goo~ooo
Manoel Vieira Telies de l\'leuezes,
Conego
900~000
, Palaci'o do Rio de Jalleiro em 20 de l\faio 'de
1808. - Dom Feroando José de Portugal.- Extrahido do Liv. 1. do' Reg. de Decretos dos annos
de 1808 cc 180g, a {l. 14·
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Manuscripto allthentico.

Atteoàendo ao merecimen to c letras de José
~e Souza Pizarro : hei P,OI' bem faze!'-lhe J,Dercê

do lugar de Procurador Geral das tres Ordens l)f..'litares, vencendo o ordenado de 56o~000 rs.Á
!\lesa do Desembargo do Paço e da Consciencia e
Ordens o tenba assim .entendid·o e lhe m.ande
~al' os despachos necessarios. Palacio do Rio de
Janeü'o em 21 de Maio de 1808. - ComaRubrica
do Príncipe Regente N~sso ,Senhor. - Acha-se
no Liv. ,I. ele Reg. de Decretos 710 Arclúvo 'da Secretaria do lmpe7'io a {l. 19 t.
,"

l)ECRETO DE

Manuscripto

22

r

DE ~{'\IO.

alltl~en tico.
I

,Sendo necessario e muito conveniente ao meu
Real serviço que começe desde já o ~xpediente da
i\'lesa do Desembargo do Paço e da CO~lscicncia'e
Ordens: sou sel'vido que todas as pessoas que .eu
houve por belll nomear para os empregps e ofliGios da referida l\1esa, principiem a servi-los epl
virtude dos decretos por que forão· nomeadas,
sem depenclencia da Carta que ~eráõ ob.l'~gad.as a
apresentar no espaç;o d dO'Us mezes. A IÇl~sa do
Dezembargo do :faço e Consciencia e OJ'dens o
tenha assim ~ntendido e faça ex.ecutar. Palaoio do
Rio de Janeiro em 22 de l\iaio de 1808. - S;;om
a Rubrica do Pri}.lcipll- Regente Nosso ~enhor;r'
Acha-se no Li1. 1. de Reg. de DeC1'etos (C {T' 2 V.

ANNO DE 1808.
AVISO DE, 24 1lE MALO.

l\1anuscripto authentico.

Illm. e Exm. Sl'. O Principe Regente.no so Senhor he servido que V. Exc. mande minuciar com
ração diaria, os marinheiros que forem uccessi-yamerite mandados pelo Intendente Geral da Policia, para ó eniço da esquadra, o quaes deverão erentregues nesse Arsenal, para dali passarem
para a Jlha das Cobras, aonde fieará-õ. como em
deposito e seráõ soccoridós em falta e. sem descaminhas da Real Fazenda, o que V. Exc. executará
passando as ordens para este fim necessarias. 'Deos
Guarde a V. Exc. Paço em 24 de Maio de 1808.Visconde d'Anadia. - SI'. José Caetano de Lima:

ALVARA'

DE

28

DE MAlO.

Coll. Braz.

Eu o Pl'incipe Regente faç.o sabel~ hos que o
presente.Alvara com força de Lei-virem, que sendo
necessano nas .urgentes precisões em que se acha
o Estado, estabelecer rendim.entos que bastem
para a despeza publica, pois 'que não podem chegar os que se achavão estabelecidos em mui diversas circunstancias; e desejando, não só que os impostos carreguem sobre .os gel1~ros que pelos eus
preços e cons~o podem mais suavemente supporta-los, e seJao da men 01' oppressão pO' ivel
aos meus fieis vassallos, mas que tenhão a maior
facilidade na arrecadação, para nem ha,er desperdicios nos rencijmentos deUes, nem vexações e
violol1cias no modo de arrecada-los: e considerando que o tabaco de corda póde bem sofl'rer hum
~oderado imposto sem darono dos que se empregao na sua lavoura, fabrico e commercio; e que
sendo a t~xa cobrada em Casas de Arrecadação já
e'tabeleCldas, não se multiplicão despezas, nem
se dá lugar a vexações na cobrança, vindo outroim a resultar na pratica os proveitos da facilidade
e suavidade que resultão dos impostos indirectos:
sou servido determinar o seguinte.
Todo o tahaco que sahir da arrecadação da Capitania da Bahia, vulgarmeute chamada Pezo de
Fumo, para o consumo deUa, pagará ao sahir 400
,rs. POl: arroba-, arrecadando-se Ioga pelas pessoa
que_ali se achao empregadas, as quaes na escripturaçao, cobrança, e remes~a aos meus Reaes cofres
se haverão pela maneira que lhes for determinada
pel~ Junta da minha Real Fazenda daquella Gapitama, a quem recommendo a maior simplicidade
de methodo, que fôr compativel com a exacêidãO'
necessaria.
A mesma taxa pagará na Alfandega desta Cidade todo o tabaco em falo, ou' de corda, ou seja
o.chamado"ila Piedade, ou o de IUaependi', que
V1er por mal' de (fUalquer porto deste Estado-, e
der a competente entrada na' Alfandega. E neUâ
haverá, b o expedIente -do des-pacho de te genero
e na cobrança do imposto, o mes~o mathodo que
ali se pratica com os que são de peso1
O t~baco de 1',010 ou corda que fôdmportado
por terra, pagará no registo~de 'J;agoahy o mesmo que paga o (Iue se iUlporta por :nar, por estar
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infol'mado que as de peza são as me J,llas; e
aquelle registo' se reputará Alfandega de Porto
Secco. I'elle harerit huma balapça para o peso e
hum livro l'ubricado pelo Dezembargador Juiz
da Alfandega de ta Cidade, no qual farão a competente escripturação o Escrivão e Pro edor do
registo, da~do a nece ária guia ao de pachante ;
e por esta (orma e tomal'á ao Provedor a devida
con ta no meu Real Erario todos os tres m,ezes, sendo, por qualquer falta ou fTUude ca. ligados com a
penas em q,ue incorrem os que desencaminhão
minha Fazenda.
Todo o tabaco extraviado aos meus Reae direitos será apprehendiªo, e se p.'aticai'it com elle, e.
seus donos o que a respeito de outrO generos se
acha disposto no Alvará de 5 de Janeiro de 1785.
E e te se cumprirá como neUe e contém. Pelo,
que mando, et(:. Dado no Palacio do Rio de Janeiro em 28 dê Maio de 1808. - PIUNCIPE, com
Guarda. - Dom Fernando José de Portugal. Com todos os Registos competentes.
ALVARA.' DE

28

DE MA.lO.

ColI. Bí'az. - Ílelgado.

Eu o Principe Regente faço saber ao que este
Ahai'á com força de Lei virem, yue tendo éon ideração ao quanto conveIl'! nas actuaes Clrcunstancias augmentar as Rendas Reaes, para com ellas
acuair ás urgentes necessidade do Estado; e convindo tambem lançar mão de meiosjit conhecidos,
e de impostos cuja cobrança e ai'recadação tem
mostrado a experiencia não ser düllcultosa ou
pesada, antl!'s Relo contrai'io faci! e suaTe aos
meus fieis va saUos; e que de ficarem por E tanco
as Cartas de jogar resulta interes e á minha Fazenda, tenclet este methodo a vantagem de fazer entrar
nós meus Reaes cofre a pOl'ção dada pelo contractador sem os desperdicios das adminü,.rações : I'f)U
servido determinar que as Cartas de jog&r fiquem
neste E ~atlo e no meus domínios 'ultl'amarinos
por E tanco; e que só o contractador a quem eu
hou'Ver de arrendar e te contracto, possa fabrica-Ias, ou Tende-las, ou as pessoa que tenhão
deHe faculdade para o fazer; e que se proceda á'
competente arrematação, mandanao- e aillxal'
Editaes nest~ Capital para concorrerem a pessoas
que quizerem lançar, arrematando-se a quem offerecer maior quantia e 'mais razoadas c'ondições.
E e te e cumprÍl'a, como nelle e contém. Pelo
que mando etc. Dado no .Palacio do Rio de Janeiro em 28 de Maio de 1808. -PR1l',CTPE com
Guarda. -D. Fernando Josê de Po~'tugal. - Com
todos os Registos competentes.
I

AV1S0 D.E

28

"

DE lUlO.,

Ma,nuscripto authenlico•.

O Pr.inciIle Rt;gente Nosso Senhor·, b<lu-v-e por
bem autorisar a Vm. para nomear hum GUai'da
para o serv:iço inferior dessa Academia, pennittindo que tanto a de I1eza de· seu, -venciÍnento como a dos pret<>s varredores., ejão inclui-

ANNO DE 1808.
da

no p. ct de. a Companhia na forma que
ropô no (, olicio de 20 deste me~.
QI uto porém aO T boI' que Vm. requer, sem
faz I' dp, P 'la alg m, de novo, pôde entrar de
CI ~;I:I) nes-a COlllr nhia hum dos da Brigada,
quanJn rÓI para e~'e fill'\ requerido por Vm, ao
lo reclor pra\. A I peza do serralheiro de que
'1 f'i! lta, de 'r":l cr satisfeita pelo cofre da
OUl a luja e na slIa falta, em relação de despe'las, que s mandará pagai' ou pelo Trem e Casa
das armas da Conceição, ou por onde mais co'l1,tI' ao Real sel'Yiço. Deos guarde a Vm. Paço',
em 28 de Maio de 1808. - Vi conde de Anadia,
- Sr. José lHaria Dantas P e r e i r a . '
III,

DEcnETO DE

31

experiencia, o que falta para que a Intendencia
e Contadoria marchem cOJU regularidade, dando
o conveniente aviamento á escripturação e aos
negocios occorrentes, então he que V. Ex. poderá propôr o que ob ervar que falta, ou o que
se deve alterar para a competente expedição dos
negocios, tendo ao mesmo tempo em 'Vista as
pe soas babei -para serem empregadas, porque
ô assim bo que o serviço e pode fazC!' com a
seriedade qae convém, e não por ontra forma,
e com alterações e additamentos por moth'o de
requerimento das partes. Deos g'uarde a V. Ex.
Paço, em 51 d.e l\1aio de 1808. ~ Visconde de
Anadia. ~ Sr. José Caetallo de Lima.

DE MUO.

c ART.A

Manuscri)'to authe.ntico.

Hei por bem nomear Juiz dos CavaLLeiros das
tres Orden l\iilitares ao Doutor Jacioto l'Ifanoel
de Oliveira, Desembargador da Casa da Supplicação do Brazil, com o ordenado e tabelecido no.
Alvará e Regimento de 25 de Março de 1754. A
!\iesa da Consciencia e Orden o tenha assim entendido e lhe m.ande passar os de pachos necessados. Palacio do ~io de Janeiro, em 51 de
l\laio de 1808. - Com a Rublica do Principe Regente 'o so Senhor.-Acha-se a (l.. 22 e v. do
Liv, 1. de Reg. qe Decre,tos, no Arclw;o da Secl'etaria do Imperio.
'
DECRETO DE

31

DE MAIO.
\

Manuscripto autheutico.

Por Decreto de 15 deste mez fui enido nomc' a João Henrique ele Paiva, Secr~tario da
Compunhi'l da Real Aoademia dos Guardas Marir
. 1, s uj
rdenado não foi então pOr mim dct rInina') E attendendo ao que eHe me repre'"_ nla.
I por bem declarar e ordenar que fique
'1)(10, além dos emolumentos" 200:tj)000 réis
e 1 catl um anno de ordenada pelo sobl'edito
g . D, FernandQ Jo 'é de Portugal, Prcsi<lo meu Real Eral'Ío o tenha a sim enteni o e faça executar com os despachos nece í\ios. Palacio do Rio de J.aneÍI'o, em 51 de 1\laio
de 1808. .....,. Com a Rubrica do Príncipe Regente
Nos o Seúhor. -Ea;tmhido do Liv. 1. de Rig, de
Decretos dos annos de 1808 a 1809.
AVISO DE

31

DE MAIO.

Manuscripto aulhentico.

l\lm. e Exm. Sr.- A respeito da informação
de V. S. da dala de hoje sobre o requerimento
de João Capi tranno de Figueiredo, se me oiferece dizer-lhe, que não
a,chando ç'lesignada a occupação que o llpplicante pede no Alvará de
creação d.a Contadoria, nem tendo ido propo to
por V. Ex. p1J.l'a algum do emprego novamente cre.ado he nece ario que V. Ex. depoi de
tor executado o Alv~rá, pondo em exercicio todos
o novos empregado , e depois do conhecel' pela

REGIA DE

3

DE JUNlIO.

CoIl. Braz. --:- Delgado.

RC'"erendo Bispo QO Rio de Jan-eil'o, do meu
Conselho, eu o J;'rincipe Reg.ente vos enT~o muito saudar como aquelle que. amo.. Sendo nece ario prover Olugar de Çapellão Mór da,minha H.eal
casa, vago por fallecimento do Patriarcha (te Lisboa D. José Francisco de l\lendonça, para encher
os devcres cl.e Prelado da minlla Real C pella, e
para satisfazer a todas as outras import<mte f\Incções e encargos inheref,ltes a e te lugar; e tendo
em con ideração as justp razões que movêrão o
JIleU augusto avô, o Sr. H.ei D. JoãO V~ de glo~'iosa memoria, a unir esta digQ{dade na J>essoa
elo Ordinario do territorio, e ás boas partes que
conCOTl'em na vossa pessoa, e querendo fazer1'0
mcrcê; sou servido nomear-voli Capellão
Mór da minhé! Real Casa, do mesmo mc;>do e com
a mesm.a j L!l'Ísdicção , e com todos o privilegios,
prerogatins e direitos que por leis e co tumes
antigos pe)'tencc;m ao dito lugflr ~ espera.ndo da
vossa -letr,as e virtud,es, ql.le);)le servireis neste
emprego como convé,m ao s~rviço deDeo e meu.
E crita no Palacio do Ria ~e JaI;\~i),Q" eIP 5 dc
Junho de 1808-l'RI,NCIPI;. -Para o Re~erendo
BisP9 do ]3.jo d~ Jl).nei1'o. "

AVISO DE

9

DE JUN.HQ.,

Coll. Braz:

Ex. e Rev. • Sr. ~ O Principe ;Regente Nosso
Senhor manda remetter a V. Ex. o manifesto que
foi ser'Vid{) mandar publicar por occasião da declal'ação de guerra que faz ao Imperado.r do Francezes; e e pera que V. Ex., á face da justiça que
as i te ii Sua Alteza Real nessa contenda, não 56
implore o Divino auxilio, conformal),do-se com os
religio os sentimentos que sempre animáI'ão o ,eu
Real coração; mas procure animar e excitar os
povo que são con.6ados ao seu cuidado, a cooperarem como -devem., COJõl.l,1j.S ,listas de hum So";
berano, pai do ,eu vassallo, e, em cujo soeph'o
tem empre, ;lchado a Sapta Madre Igreja a mais
devoJ;a ~ efJj.ciJ,z -protéoÇ\iio. Deos Guarde V. Ex.
P<UJlCiO ~G I\iQ pc Jap~ico em 9 d,a Junhp d~·~i808..
mo

a

ª

I .. . -

ANNO DE 1808.
AVISO ~E

9

1m JUNUO.

25

de r808. - Visconde d'Anadia. tano de Lima.

Sr. Jo é Cae-

ColI. Braz.

O 'Prindpa Itee:ente Nosso Senhor manda remetter a V.
exemplares -de manifesto ela d~cla
ração de guerra que he servido fazer ao Imperaàór
dos Francezes; para que V.
o faça logo publicar com a maior solemnidade, e di tribuir por todas as corporaÇ~es e pe 'soas de cargos publicos
militares e civis dentro dos limites dessa Capitania; e segundo a instl'Ucção inclusa da impres ão
Regia. V.
dará logo conta de assim o ter
executado e da ensação que fez nesses povos esta
lleal resolução: deirendo V.
fazer saber ás referidas cqrporações e pessoas que todos devem
ter e guardar o dito exemplares, não só como
hum papel legislativo e diplomatico, mas como
huma prova a mais authentica do amor paternal
de hum Príncipe que o Ceo nos cõncedeu para
no.ssa felicidade. Deo guarde a V.
Palacio do
Rio dc Janeiro em 9 de Junho de 1808.

DECRETO DE

10

DE JUNHO.

Col!o Braz, - Delgado.

Havendo o Imperador dos Francezes invadido
os meus estados de Portugal de huma maaeira a
mais aleivosa e contra os tratados subsistentes
entre as duas Corôas, principiando assim sem a
menor provocação as suas hostilidades e declaração
de guerra contra a minha Corôa; convém ~ dignidade della e á or'dem que occupo entre as potencia , declarar semelhantemente a guerra ao referido Imperador' e aos seus vassallos; e por tanto
Qrdeno que por mar e por terra se lhes fação todas
as possivei hostilidades, autorisando o corso e
armamento, a que os meus vassal10s queirão propôr-se contra a Naçao l?ranceza; declarando que
todas as tomadias e prezas ,-qualquer que seja a
sua qualidade, erão completamente dos apresadores sem deducção alguma em beneficio da minha 'Real Fazenda. AMesa do Desembargo do Paço
o tenha a im entendido e o faça publicar, remettendo este por copia ás Estações competentes e
aflixando-o por Editaes. Palacio do Rio de Janéü'O em 10 de Junho de 1808. -Com a Rubrica
d,o Principe Regente Nosso Senhor.

AVISO DE

10

DE JUNHO.

DECRETO DE

11

Col!o Braz. -

DIl JUNIIO.

Delgado.

Sendo conveniente ao bem publico remOYCl'
todos os embaraços que po são tolher o livre giro
e a circulação do commercio: e tendo con id ração ao estado de abatimento, em que de presente se acha o Nacional, interrompido ·pelos
conhecidos estorvos e acruaes circunstancia da
Europa: desejando anima-lo e promove~lo em
beneficio da causa publica, pelos proveitos que
lhe resultão de se augmentarem o cabedae'
da 'ação por meio de maior numero de troca c
transacções mercantis, e de se enriquecerem o
meus fieis vassallos que se dão a e te ramo du
pro peridade publica e que muito pretendo fayorecer como huma das classes uteis do E Lado:
querendo outrosim augmentar a navegação para
que prospere a marinha meroantil, e com elJa a
de guerra, necessaria para a dereza dos meus Estados e Dominios: sou servido ordenar que toda
as fazendas e mercadorias que forem pvoprias do
meus vassallos, e por s.ua oonta carregada em
embaroações naoionaes', e entrarem nas alfandegas do Brazil, paguem de direito por entrada
delJaseis por cento sómentl~, e os generos que e
denominão molhados paguem mcnos a terça parte
do que se acha estabeleoido, derogaua nesta partc
a dispo ição da Carta Regia de 28 de Janeiro pa sado, fioando em seu vigor em tudo o mai : e
que todas ás mel'cadorias que os meus 'vassal1os
assim importarem para as reexportar para reino
e dominios estrangeiros, dcolarando-o POI' esta
maneira nas alfandegas, paguem quatro por oellto
só mente de baldeação, pa sando-as depois para
embarcações nacionaes ou estrangei, as que se tlestinarem a portos estrangeil'os, O que oomtudo 6
terá lugar nas alfandegas desta Côrte, Bahia,
Pernambuc.o, l\Iaran hão, e Pará, e nellas havel'á
a maior fiscalisação. E acontccendo fazer-se alguma tomadia de fazendas desviada daquelle de'tino, serão appl'ehendida , e julgadas com outro
tanto do seu valor a bem do denunciante, e dos
que as apprehenderem na forma do Alvará de 5 dc
Janeiro de 1785. O Presidente do meu Real El'ario
o tenha aisim entendido e mande expedir a ordens necessal'Ías. Palaoio do Rio de Janeiro em
lide Junho de 1808. - Com a Rubrioa do Pl'inoipe Regente Nosso Senhor.

Manuscriplo authentico.

Illm. e Exm. Sr. Sendo presente ao Principe
Regente Nosso Senhor, o Officio de V. Exc. da
data de 20 do mez proximo passado: he senido
determinar que V. Exc. cesse de nomear guardas
para l:wrdo dos navios que chegarem a este porto'
das Ilhas d.as Açores 'e l\'Iadeira, ·na forma antigamente praticada, por serem dcsnecessarias, Yi to
que estas guarda ão actualmente .i>0stas pela Al[an-lega, a quem compete Yigiil).' sobre os descaMinhoS das fazentlas impoDtad:J.s pelo, ditos n avias. Deo Guarde a V. Exc. Paço em 10 deJunho
TOMO I.

AVISO DE

11

DE JUNHO.

Manuscripto aulhentico.

Illm. e Exm. Sr. -Querendo o Prinoipe Regente Nosso Senhor, que a tropa da l\larinha seja
tão exactamente atisfeita dos seus soldos como a
de terra, e que nesta Côrte se pratique o mesmb
que ultimamepte se pratioava em Li boa, afim de
evitar os incom'eoientes que se estão experimentando a respeito do pagamento de soldos da tropa
de embarque: he servido ordenar, que daqui em
?

ANNO DE 1808.
o 01111 r,·hendi.das nos prets as guarnictuac" (a rmada Real, deTendo-se por
f', II C 1('J1('ia pi ')ceder na Conladoria da J1Iari11.,
ando de'a 'marem as embarcações, ao
<Iii ~tf' de todo, O' encimentos das mesmas guarlli,)
C comIDllnioar-se a resultas desse ajuste
ue comas a' ebu aria Geral das tropas, onde
e combinará aquelles vencimentos com os prets
recebido , afim de que pai' este modo o pagamento seja prompto, e que a sobra <p,le possa
ha,'er, por morte, deserção, ou tluplicado recebimento d'algum soldado, seja applicado ú satisfação do prets immediatos. O que participo a
V. Ex. para que assim se execute. Deos Guarde
a V. Ex. Paço, em 11 de Junho de 1808,-Visconde de Anadia. - Sr. José Caelano de Lima,
Ulü
f'Õ

','('1

DECRETO DE

12

DE JUNHO.

Coll. Braz,

Por quanto pela Carta Regia de 28 de Janeiro
proximo pa sado, fui servido permittir aos navio das Potencias aDiadas e amigas da minha
corôa, a líne entrada nos portos deste Continente; e sendo neces ario, para que aquelles do
referidos navios que demandarem o porto de ta
Capital não encontrem risco algum na sua entrada ou sahida, que haj a Pilotos praticas desta
lnrra, capaze e com os sufficientes conhecimento , que possão merecer a confiança do
Commandanles ou l\1estres das embarcações que
en trarem 'ou sahirem deste porto: hei por bem
cl'ear o lugar de Piloto pratico da 'ba,t'ra 'deste
porto do Rio de Janeiro, e ordenar que sejão admitlidos a servir nesta qualidade, os individuas
ql e tiverem as circunstancias prescriptas no Regimento que baixa com este, assignauo pelo Vi on II' de 1\ àdia, do meu Conselho d'Estado,
lilll ln () Secretario d'Estado dos egocios da
,lrinba c Dominio Ulh'amarinos; e que pos ão
pl'l'l'e1Jer pelo eu trabalho o emolumento ahi
d ( arados. O Infante D. Pedro Carlos, meu
nito amado e presado sobrinho, Almirante General da Marinha, o tenha assim entendido e o
faça exeoutar. Palacio do Rio de Janeiro, em 12
, de Junho de 1808. - Com a Rubrica do Prinoipe
Regente No o Senhor.
.
REGHlENTO pal'a os Pilotos praticos da barra do porto
desta Cidade do Rio de Ja71eú·o.
ArL 1.· Poderáõ er admittido a Piloto pratico da barra do Rio de Janeiro lodos o palTões
do c caleres, da lancha de pe cal', e outros
quae quer individuo naturaes e va alias do Prinoipe Regente o o Senhor, ou ouh'a qualquer
pe soa estabeleoida ou naturalisada neste Contihente, que mo trarem por hum exame feito pe~rante o Piloto 1\101', ou eu Ajudante, terem os
oohheoünento neces adas para este lugar.
Art. 2.· Que e de,el:áõ pôr Edilae para concorrerem o Patrõe e Iestre dos barcos e
lanoha de pe oar, e mai Patrõe de e calere e
de aveiro , que quizerem fazer o eu exame pe-

rante o Piloto !\lór (}u seu Aj udante, afim que
pos a chegaI' ú notioia de todos, e se prooeda aos
ordenados exames.
Art. 3. o Que os que ficarem approndos no
referido exame não poderáõ servir este emprego
sem que tenhão hnma oarta, que lhes serú passada pela Jntendencia da Marinha com a declaração indi pensavel da suá approvação; pagando
o provido, pela expedição de ta carta, a titulo de
emolumentos para o OlHoial que a lavrar, a
quantia de 6;:P400 réis, além de Lf;:P80o ao Piloto
1\'Iór pela SUil oarta de exame .
Art. 4. o Que.!Js Pilotos Praticas nomeados,
antes de pl'inoipiarem a exeroer os seus empregos, deverão prestar juramento perante o Intendente da Marinha, e com as solemni,dades do 00 tume, de cumprirem sempre as suas obrigações
oom o acerto e inteUigen<;ia, do que são oapazes,
e de não conoorrel'em, nem consentÍL'em nos extravios dos Reaes direitos, promettendo de denunoiarem todos aquelles qu~ chegarem ao seu
conhecimento, ás autoridades respectiva.
Art., ã.· Que' pel'oeberáõ de cada navio que
metterem dentro ela barra, ou botarem fóra, os
seguintes emolumento's, 12:t/J800 réis se fôr páo,
8;:pooo réis se fragata, 6;:P4oo se navio meroan, te de tres ma tros e Lf:t/JOOO réis por cada huma
das duu'as mais embarcações. A peroepção do
referidos emolumentos se deverá efl'eituar tanto
á entrada, oomo á samda das embarcações, logó
que reoebão o Piloto.
,
Ârt. 6. o Que no caso que os navios que demandarem este porto, tiverem tomado em qualCrUel' distanoia das oostas algum PI'atioo, não ficaráõ P?r este motivo isentos os seus respeotivos
Commandantes ou 1\'Iestres, de pag'arem os
emolumentos arbitrados ao Piloto da barra examinado, que depois quizerem rrietter a seu bordo,
atisfazendo além cl.i.sto ao Pratioo em que tão o
quê tiverem com eUe ajustado quando o tomúrão.
Art. 7, o Que nos navios que sahil'em, terão
sempre a preferenoia e escolha o Piloto Mór, eu
Ajudante, ou Sota Piloto 1\1ór, sobre os outros
Pilotos; e quanto aos que demandarem a barra,
será aquelie que primeiro poder abordar o navio.
Ar1. 8. o Que o Ajudante do Piloto J1iór perceberá além do venoimento eTe 320 réis dial'Íos
que dantes recebia oomo patTão de esoaler, os
emolumento que lhe competirem do exercioio
da pilotagem, como immediato ao Piloto l\'IóI·.
Palaoio do Rio de Janeiro, em 12 de Junho de
1808, - Visconde de Anadia.
I>nCnETO DE
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DE JU 'RO.

l\ianuscripto AUlhentico.

Sendo-me presente -a gr~Ye e 'urgente' Recessidade que ha de erigir sem perda de tempo huma
fabrica de polvora"; onde se manufacture est~ tão
necessari'o getle'ro para a dere a dos meus Estados,
e igualmente para o me mo fim outra fabrica para
a fundição, forné'a ão~ e pel'ful'ação das peças le
artilheria, o que tudo '}xige não só hum looal es-
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paço O, ma ainda abimdaRcia de, aguas, para, o
mol"imento das differentes maquIna', por CU) o
meio e hão de executar todas as neces aria operações; e constando-rné outrosim que o en~cnho
e terras denominadas da Alag.ôa de Rodngo de
Freitas, seja o lugar mais ptopri~ para estes grandes estabelecimentos: sou senldo ordenar que
pelo Conselho da ~a1;enda ~é proceda log,o'a incorporar nos proprlOs ela mmha R~.al COlôa e a
esorever nos livros delle O sobredito engenho e
terras da Alagôa de Rodrigo de Fre~tasl proc~
dendo-se primeiro á competente a;vahaçao; CUJo
valor çom o augmento e tabelecip,p pelas minhas
Leis que mando sempre dar áquelJes cujos bens
se tomão paJJa o serviço publieo, será pago pelo
meu Erario Regio, logo que seu dón?, ou qu~m
por elle se achar legitimamente autoTlsado, aSSlID
o requerei' e. mostrar que nada obsta ~ qpe ~e lhe
faça a mesma entrega; ordeno ?Un:oslm, nao havendo embaraço legal, que ate a epoca em que
po sa ser embolçado, se lhe pague sempre o mesmo que actualmente percebe do ar~'enda~ento
que tem feito; o q?e t~mbem e ,co ntmu ara , se a
obredita fazenda for VInculo, ate que possa mostrar a compra de outra do mesmo valor q~e possa
sob rogar-sé a esta que ora mando tomar para o
meu Real serviço e publico, dando todas est~s
'Providencias a fim de que o l~g,itimo propl'Íetano
ou admini trador, não sofra damno,emseu haver,
e dispensando para o preciso effeito de.stas minhas
Reaes ordens em todas e quaesquer LCls que p~ssa
haveL' em contrario, como e das mesmas aquI fizes e expressa menção. O Presidente d.o meu Real
Erario e do Con elho da Fazenda a SIm o tenha
entendido e faça executar. Palacio dA Rio de ~a
neiro, em 15 de Junho de 1808. - Com a RU])J'lca
do Principe Regente Nos o Senhor. -Cumpra-se
e registe-se. Rio de Janeiro 28 de ~ unho de 1808.
-Com a Rubr.ica do Exm. Pre ldente do Real
Erario.
DECRETO DE
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DE JUNHO.

Autb~Dtic(}•.

Sou servido estabelecer para congrua e sl1 tentaçã.o de cada hum dos Religiosos da Or,dem Terceira Serafica que vierão de Li boa, como CapefIãe da minha armada Real, ,e se hão de recolhér
na casas do hospital da mesma, Ordem desta Cidade, a quantia de 400 réis ~or .?ia que será
paga por mezadas, segundo a relaçao que apresentar o Capellão M4r da ,J!le~ma armada !teal ,
Frei Antonio Bapti ta de Abrante: O Presl~ente
do meu Real Erario o tenha assml entendIdo e
mande executar não obstantes quaesquer Leis
ou disposições e:n contrario. Palacio do Rio de
Janeiro em 14 de .Junho de 1808. -Com a Rubrica do I'dncipe' Regén!e Nos o Senhor. -Ea;t1'altido do L iv. I. o do Reg. do p eC'Fetos dos amlOS de
1808 a 1809, a fi. 19.
'. 'I
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Coll. Braz. - Delgado.

Conhecendo-se pela experiencia não ser poso ivel que o Esyrivão da Intendencia. d~ lUarinha
sirva ao mesmo tempo o lugar deE crJvao da llle a
Grande: sou servido nomear a Gregorio lUanoel
do Couto, E cri vão da Intendencia da Marinha,
com o ordenado annual de {~00;U;000 IS., ficando
Manoel Alexandre Alves servindo simple mente
o lugar de Escrivão da l\Iesa Grande com os mesmos 400;U;00o rs. de ordenado annua!. E attendendo a que os ordenados do Contador da l\larinba, do primeiro E criturario, e dos dous segundos Escriturarios, não são proporcionados ás
funcções que incumbem a estes empregos, como
o tempo já mostrou: hei por bem, alterando ne ta
parte a disposição do Aha~á el~ cl"eação da C?ntadoria da Marinha, que o pnmelro vença 600 r.
de ordenado POL' anno, e o segundo 400;U;000 r .
E porque não se tem verificado a nomeação do segundo Escriturario FI' anci co Rebello d_a G am~ ,
s'ou enido nomear em seu lugar a Joao Caplstrano de Figueiredo, como ordenado de 550;U;00o
réis, e conceder ao outro segundo EscritllL'ario
Francisco Luiz Coutinho, em vez de 200;U;000
réis já arbih'ado , 250;U;000 rs. que ficará vencendo annualmente. O Visconde de Anadia, do
meu Conselho de E tado, _lini tI'O e Secretario
de Estado dos Negocio da farinha, e Dominios
Ultramarinos, o tenha a sim entendido e faça
executar com as participações necessaria . Palacio
do Rio de Janeiro em 15 de Junho de 1808. ~
Com a Rubriêa do Príncipe Regente Nosso Senhor.
ALVARA' DE
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CoU. Brnz. - Delgado.

Eu O Principe Regente faço saber aos que esle
Alvará com força de Lei virem, que sendo-me
presente a situação precaria e ineommoda em
que se achão o Cabido e mais Ministros da Cathedl'al desta minha Cidade c Cô te elo Rio de
_J aneico, em huma Igreja alheia e pouco decente
para os,Oillcios Divinos; e desejando e?t~elecer
lhes hum local, em que com o devido decoro pos.são exercer o l\linisterio de suas funcçõe-s sagradas não só por seguir o exemplo de meus augustos ~redecessores, mas principalmc~te,~or sel'em
o,; Senhores Reis de Portugal os prlIDülvos fu~
dadores' e perpetuos padroeiros de todas as Igre..jas do Est:).do do Brazil, concorrendo POI' esta
rázão com tudo o que era necessario par.a a eonsel'vação e t'abrica das mesmas Igrejas; e considerando por huma parte aa necessidades actll.aes
e mais urgentes do Estado, a que cumpre acudir
sem demora, e que me não ~rmittem continuar
as obras da no'Va cathedral, a' que déra principio
meu augusto avô o Senhor fiei Dom João V de
gloriosa memoria;. e por outra parte, não querendo
perder nunca o antiquissimo costume de mant~r
junto ao meu Real pala~io huma ~apel~aReal" nao
para tn.ai.()l' commodldade e edJllcaçao damm1)a

_so
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Real milia, as sobre tudo para maior decencia,
c e plendor do culto divino, e gloria de Deos,
em cuja omnipotente providencia confio que abenç arli o meus cuidados e os desvelo com que
procuro melhorar a sorte de meus vassallos na
geral alamidade da Europa: tendo ouvido sobre
esta materia pessoas muito doutas e zelosas do
serviço de Deos , e meu, e juntamente com o parecer do Bispo diocesano na parte que póde tocar
á sua jurisdicção espiritu-al e ordinaria; fui servido adoptar o plano que nap presentes circunstancias mais conviesse, ordenando a este respeito
o seguinte:
'
1. o Que o Cabido da Cathedral seja logo com
a possi1'el brevidade transferido com todas as Pessoas, Cantol'es e Ministros, de que se compõe
no estado actual em que se acha na Igreja da
Confraria do Rosario, para a Igreja que foi dos
religiosos do Carmo, c,ontigua ao Real palacio da
minha residencia: para onde se passaráõ igualmente todos os vasos sagrados, paramentos, alfaias e todos os moveis que perten«.erem ao mesmo
_Cabido e possão de alguma sorte servir no.exercicio de suas funcçúes.
2. o Que tO,dos os sobreditos Membros do Cabido sejão desde logo e para o futuro reputados
_por Ministros da mio,h,rCapella Real, e como taes
gozarliõ de todos os prhilegios, immunidades e
isenções que por costumes antiqui imos e bulias
pontificias tem sido concedidos á CapeUa Real dos
.Senhores Reis meus predecessores.
.
5. o Que em eonsequencia dos mesmos privilegios, não só os Conegos de que presentemente
eonsta o Corpo Capitular, mas tocros os mais que
eu fôr servido accrescental' p<}ra o futuro, poderaõ usar de alguma differença no feitio dos 1'0q etes e côres das murças, segundo o acordo
que u fôr servido fazer com o meu Capellão Mór
'1. 'JUen
Jncorre igualment~ a jurisdicção ordinarIa e delegada desta diocese.
4.° Que além ·da corporação'.e da jerarchia
dos Conegos, deve haver hurila nova hierarchia
e Conegos graduados, a que se poderá dar o
nome e o tratamento de Monsenhores, na qual poderaõ entrai' os l\lonsenbores que vierão da Patl'iarchal de Lisboa e outras, que eu fôr servido accre centar para o futUrá, occupando pela sua antiguidade a pl'ecedencia no e 01'0 e no Altar, dentro e fôra da Igreja e usando dos mesmos habitas e insignias, sem excep'tuar a mitra que estou
na posse de permiltir em Lisboa aos l\lonsenhores
não mitrados.
•
5. o Que os Ministros das duas jerarchias entraráõ nas funcções do Culto Divino e no serviço da
capeUa, con tituindo bum só corpo na união de
hum só prelado, porém segundo a sua graduação
e do modo mais aproximaao que fôr passivei, ao
estilo da Santa Igreja Patriarebal de Lisboa, sem
eomtudo se derogarem os estatutos da Catbedrál,
nas partes em que forem compativeis com o dito
estilo, em quanto e não formão novos e t~tutos
inteiramente conformes e adaptados ao novo arI:anjamento da capella.
6. o ue na me ma razão das funcções e dos deere~, se e"em consil1erar todos os direitos e pri-

vilegios do antigo Caflido dilfundidos e communicados a todos os membros das duas jerarchias,
sem di'fferença alguma de votos nas deliberações
e negocias capitulares, á excepção daqueUa que
por direito commum be concedida ao Presidente
da capella, ou Decano, que deve ser sempre o 1\lonsenhor mais antigo.
7, o Que assim cõmo entre os antigos Conegos
-existem alguns que sem differenga de voto e de
graduação percebem sómente o meio ordenado,
ou eongrua de 150:t/Jooo réis, da mesma sorte a
respeito de cada bum dos Ministros em qualquer
das duas jerarchias fica sempre reservado a meu
Real arbitrio aqueUe ordenado que segundo seus
merecimentos e serviços fôr servido conceder-lhe,
sem que jamais possa servir de aresto para igualdade dos ordenados, a igualdade da graduação; e
o mesm'o se entenderá com os Gapellães e mais
Ministros inferiores que possa haver na capella.
8. o Que dentro da mesma Capella Real se conserYarú huma parocbia privativa para os criados
da minba Real casa e familia, de que será 'parocho hum Sacerdote ,que pu nomear e que será ao
mesmo passo Conego nato da capella.
9. o Que para obviar os embaraços e a confusão
que poderião resultar de duas parocbias existentes
dentro da capella; sou servido ordenar que ficando sempre para o futuro Conego nato da minha
Capella Real, como já o era da Sé, o Cura da
mesma, entretanto se conserve esta Fregueúa na
mesma Igreja do Rosario, em quanto não sou
servido designar-lhe outra mais accommodada e
decente.
E este se cumprirá, como nelle se contém. Pelo
que m/l.ndo, .etc. Dado no Palacio do Rio de Janeiro em 15 de Junho de 1808. -PRINClPE com
Guarda. -D. Fernando José de Portugal. - Com
todos os Registos competentes.
ORDEM DE
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O Vice Almirante Intendente da Marinha d&
parte a este Quartel General do Estado dos Armazens,. embarcações miudas e mais pertences do
Arsena,l, assim como das classes e t;lumero, quer
dos operarias, quer por con,ta deUe trabalbão; ficando de mais a mais na intelligencia de participar todas as segundas feiras, qual foi o resultado
dos mesmos operarias no decurso da semana precedente, e quaes quantias se lhes estiverem de1'endo.' Quartel General da Marinha no Paço do
Rio de Janeiro, em 20 de Junho de 1808. -Com
a Rubrica de Sua Alteza o Serenissimo Senhor
Infante Almirante General.

DE.cRETO
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DE JUNHO.

Coll. Braz. - Delgado:
I

Sendo-me presente que se não tem continuado
a conceder sesmarias nesta Côrte e Pro'.ineia do
Rio de Janeiro que até agora erão dada~ pelos
Vice-Reis do E tado do Brazil; e que muitas ou-
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tras já concedidAs pelos Governadores e Capitães
Generaes de diversas Capitanias, estão 'por con·
firmar, p'or causa da interrupção de communicação com o Tribunal do Conselho Ultramarino,
a quem competia faze-lo: e desejando estabelecei' regras fixas nesta importante materia, de (Jue·
muito depende O· augmento da agricultura e po"oação, e segurança do direito de pt'opriedade:
bei por bem ordenai', qu~ daqui em diante continuem a dar as sesmarias na~ Capitanias, deste
E tado do Brazil, os Góvernadores e Capitães Generaes dellas; devendo O' sesmeiros pedir a com-"
petente confirmação á lesa do Desembargo do
Paço, a quem sou servido autorisar para o fazêr;
e que nesta Côrté e Provincia dó Rio de Janeiro,
conceda as mesmas sesmarias a referida lHe a do
DeseII1bargo do Paço, precedendo as informações e diligencias determinadas na minhas Reaes
ordens; .ficando as cartas de conoessão e de oonfirmação dellas, dependentes da minha Real assignatura. A l\lesa do De embargo o tenha assiin
entendido, e o faça executar. Palacio do Rio de
Janeiro, em 22 de Junbo ne 1808, -Com a Rubrica do Principe Regente 'osso Senhor.

ORDEM DE
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Manuscripto authentico.

O Vice-Almirante,l\Iaj 01' General, passe a ordem
necessaria para que nos desarmamentos dos navios da Real Armada, se rem'ettão as boticas em
direitura e sem demora ao respectivo B ospital
Militar, para ali se entregarem ii ordem do Cirurgião Mór. Quartel General da Marinha no
Paço do Rio de Janeiro, 25 de Junho de 1808.

AVISO :QE
"
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lIIanuscripto authenlico.

Ha~endo Sua Alteza Real o Prinoipe llegenle
Nosso SenhorTesolvido, em quanto não da maiore e mais solieIas providencias, organisar interinamente a Impressão Regia, tanto no que toca ao
economico do mesmo estabelecimento, como ii
ordem que se (leve seguir na .publicação das obra
que hão de samr dos prélos da me ma Impressão
Regia: he Sua Alteza Real senido nomear os
Deputados das Mesas da Inspecção do Rio de Janeiro e Bahia, o Doutor l\'J.a1'Íanno Pereira da Fonseca e José da Silva Lisboa, para que junto com
Vm. formem a direcção que deve }'egulal' o sobredito estabe~ecimento, na forma e modo que
se contém nas jnstl'ucções que remelto juntamente
com este A iso, e Vm. a sim o farú executar,
convocando logo estes Deputado , e dando conta
por esta $ecTetaria de Estado, de todos e quaesquer. objec'tos que necGSsitem nova providencia,
para que Sua Alteza Real resolJ'a o que melhor
pos a convir ao seu 'Real serviço. Dc.s>s Guarde a
Vm. Paço em 24 de Junho de 1808. - Dom Ro(lrigo l:le Soma Coutinho.
TOMO I,

29

Instrucções provisol'ias paJ'a o Regime1lto dtr Impressão RegüL. t
.
1.' A nova direcção composta do h'es Deputado ,o O.IDcial da Secl'etal'ia de E tado do r egocios Estrangeiros e da Guerra, J o é Bernario
de Castro, e os dous Deputado das l\1e a da ln pecção do Rio de Janeiro e Bahia: o Doutor l\Iarianno Pereira da Fonseca, eJo é da Siva Li boa,
tel'á a seu cargo o proced.er quanto antes a inTentario dos prélo , ponções, matrizes e caractere ,
e mais objectos pertencentes á interina Impre ão
Regia que sempre conser aráõ na maior exacção,
notando sempre os augmentos e diminuiçõe que
pos a haver nos mesmos objectos.
2.' A Direcção fará logo proceder ao exame de
todo os que he neces ario empregar na mesma
omcina, e fará proceder ao estabelecimento das
folhas por onde devem ser pagos todas as semanas
os quc ali trabalharem, I'egulando-se a quantidade
do empregados, segundo os trabalho de que a
mesma Ollicina Regia se houver encarregado.
5.' A Direcção nomeal'á pessoa idonea para
servil' de Apontador e vigiai' obl'e todos o trabalho ; igualmente procw'ará ter hum bom e cripturario, que escren por methodo faci! e claro,
toda a receita e despeza do mesmo estabelecimento
e que seja capaz de lirar depoi as contas particulare do que cu tal' qualquer das obras que ali e
imprimirem.
4.' Sua Alteza Real nomea para The oUI:eiro
de te e tabelecimento ao Deputado o Doutor Madanno Pereira da Fonseca, e o encarrega de avançar os fundos que possão ser necessarios, cobrantio· meio por cento ao mez de todo e qualquer
desembolço em que se ache, ede que,o cofre lhe
eja devedor por haver feito qualquer adiantamento.
5.' A Direcção terá o encargo de examinai' os
papei e livros que e mandarem imjlI'imir, e ~e
1'igiar que n,ada se imprima contra a religião, goTerno e bons costumes; e Cf!le sempre seja informada a Secretaria d'Es!ado, a cuj O cm'go e tá
este estahelecimento.
6.' A Direccão mandará em cada trimestre a
cada Secretari~ de E tado, e cada Tribunal, a
despeza que tiver feito com a publicação do papei dessa Repartição, para que a mesma despeza
eja paga pela Repartição a quem toca.
/.' A Direcção procurarú Ter se, com economia
e em razão do adiantamen to da impressão, póde
crear e formal' bons poncionistas, operario df'
matrizes e de caracteres, e aggregat' algun grnadores que possão publicai' obras utei á me ma
impressão e outl'as chapa uteis ao eniço da.
Repartições Regias, particularmente da M.ilitares. Igualmente procw'ará imprimir a beneficio
do commeroio, letra de cambio, aviso mer-cantis, etc. Desde logo se occupará da publicação
das folhinas para o proximo anno, e de ajautar a
eIlas tudo o que seja util publicar para in trucçã
do povo, assim como os almanach nautico , de
que ha grande neces idade.
. 8.' A Direcção dará todos os mezes conta pela
eoretaria de Estado dos Negoeios Estrangeiro ,
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ula in p ccão e direcção está subordinada, da
rtccita e rle pe1.3 do estabelecimento, dos tl'abalb,. q 1C l' e' ~ ito e obras que tiver publicado,
_ fi I ln
• }Jioporá tudo o que julgar convenler! I:. <.Ira o adiantamento do mesmo estabelecimento, e para que elle pos a concorrer a bem
do Real serviço e a extender e promover a luzes
e conhecimento uteis que tanto deseja favorecer
o grande e pio soberano, debaixo de cujo suave
e iUuminado governo temos a fortuna de vivei'.
Secretaria de Estado dos Negocios "Estrangeiros e
da Guerra em..24 de Junho de 1808. - Dom Rodrigo de Souza Continho, - Acha-se a fls. 1 a 4
do Liv. 1.· de Reg. de Decretos, etc. para a Typografia Nacional.
(I

DECRETO DE

24

DE JUNHO.
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Deferindo a representação que fez subir·á minha Real presença o Cirurgião Mór do Exercito e
Armada, Frei Custodio de Çampos e Oliveira, a
quem tenho encarregado a inspecção, disciplina
e bom regimen· do hospital Militar de.sta Côrte:
sou ser:vido mandar ali crear hum Almoxarife Cirurgião que servirá na conformidade do Regimento
que com este baixa assignado por D. Rodl'igo de
Souza Coutinho, meu Conselheiro, Ministro e
Secretario d'Estado dos Negocios Estràngeiros e
da Guerra. E nomeio logo para o referido lugar
de Almoxal'Ífe a José Mamede Ferreira, CirW'gião
do numel'o da minha Armada Real; o qual vencerá o ordenado de 468:tJyooo annua~s pagos pela
- folha das despezas do mesmo hospital, sendo estas
,·antagens, equivalentes ás·que percebia no exercicio do seu lugar embarcado; o qnal mando que
lhe seja conservado, posto que sem vencimento
'II um, n
mesmo o de desembarcado, porque
I': s ficãO' suppI'idos pelo ordenado que lhe deixo
a 'bilra o. D. Fernando José de Portugal, do meu
.011_ lho d'Estado, Ministro assistente ao despac o e Presidente do meu Real Erario, assim o teJ)11< entendidd e faça executar, expedindo nesta
conformidade as ordens necessarias. Palacio do
Rio de Janeiro em 24 de Junbo de 1808. - Com
a Rubrica do Príncipe Regente NO'sso Senhor.
Obrigações do A lmoxarifc.
1.. O Almoxarife será encarregado, debaixo
da sua responsabilidade, da admini tração e economia de tudo o que be relativo á saude dos
doentes, seu sustento, etc.
2.· O Almoxarife terá para o ajudar em os differentes I'amo da sua administração e contabilidade hum Fiel e hum Escl'ipturario.
5.' O AI~o .arife erá obrigado a fazer apromplar para o ervlço do ho pitai os alimentos e bebida que e determinarem, e a im mesmo a conervar, com o maior cuidado, o aceio em todas
a partes do hospital.
4·· Se, apezal' de todas as providencias, acontecer que falte n hospital algum objecto necesiaJio o Almoxarife o p3rticipará ao Cirurgião

Mór da·s Armadas e Exe,'cito, para que' ene imme
lliatamenle dê as pro%dencias ne,cessarias..
. 5. o O AlmO'xarife não poderá cOql!»'ar eOUS3J
alguma para o serviço do hospital, ,sem. que se)31
p.ara isso aulo·risado pelo Cirnt'gião Mór-; a-ssim
mesmo cobrará recibo do vendedor, que será titulo bastante, para se lhe abonar, sen.do· pesso31
de conbecido credito- e probidade.
6.· Nos primeiJ:os dia de cada mez,. o' Almoxarife remetterá aO' Cirurgião Mór hum mappa exacto da despeza diari.a de todo o mez Pf'l~imo pas
sado.
, . o O Almoxarife fará verificar e assígnar pelO'
primeiro medico n()lprincipio dos mezes o regist()l
dos dias que os doentes- estiverão no bospi'~al.
~ .• O Almoxarife tera todo o cuidado em que
haja sempre buma provÍsã;o sufficiente para soo-correr os doentes que chegarem no hospital.
9.· O Almoxarife terá- o maiOr cuidado em fazer consenar na maior- exactidão ao Escrivão do
hospital, e sempre em (ií'a, a sua escripturayão.
tanto relat' a á ~eceita e despeza, como pCJ)ten:
cente á sahüla. e entrada.
10·. o O Almoxarife não V'oderá fazer- remessa
alguma, sem que tenba para isso orde~ porescripto do Cirurgião Mór.
1 I.· Logo que chegue ao no&pital algum doente, será apl esentado pelo PorteiL'o ao Almoxarife,
tendo feito o dito Pórteil'o o competente assento
d? nome do doente, sua classe, oude pertence,.
dia em que entrou, etc., o qual, depois de examinada a molestia, o entregará. ao Enfermeiro a
quem pertencer, para que este o apresente ao
Escri vão, para lhe fazer o competerrte assento; o
qual depois de feito, o Almoxarife fará lavar o
doente, e lhe mandará ve til' roupa do hospital,.
fazendo-lhe despir a propria que lhe IÍlandará lavar
e guardai' com clareza necessaria, assim como
guardará tudo quanto trouxer, para lhe ser entregue no dia da alta, ou em caso de obito a aquella
pessoa a queIJ;1 legitimamente pertencer, o que
niio fôr da Fazenda Real.
12.· O Almoxarife passará hum bilhete de alta
aos doentes quando fôr determinado pelo Pro fessor
respectivo, sem o quaL o Escrh<ão não poderá passar a competente guia; evitando por este meio que
os doelÚes extraviem qualquer cousa do hospital.
Estes bilhetes. de aHa, depois de cheills, seráõ rubricados pelos Facultativos.
13." O Almoxarife dará todas as providencias
necessarias para tllansporte , ou quaesquer 01:1tr05
soccorros que precisem os doentes.
14." Na entrada dos doentes para o hospital, o
Almoxarife, depois de os. ter confeddo com as re·
lações ou guias, as rubricará, para que o Escrivão
fique certo de que eUe hc sciente daiJll.ella entrada,
servindo esta rubrica de bana.
15.· O Almoxarifenão poderá rereber no hos~
pital doente algum scmque venha accom,ranhado
de buma guia ou ordem por escrita de algum~
pessoa autorisad... para este fim, alvo se fôr caSD
accidental tlm pess'la empregada O()· servi90 de
,
Sua Alteza Real.
16.· O Almoxarif~ sera obrigado a pôr toda a
economia, al'l' njo, accio, fiscalisação e 'igilanw

,ANNO DE .1808.
tia sobre todos os empregados no hospital; faz~n
do tudo quanto fór po si ?el a. benefioio da boa
oruem e serviço militar; fazendo executar todas
as penas que, em semclhantes casos, forem im~
postas pelo Cirurgião i\lór, a quero logo dara
parte de tudo quanto fizel',
1 '),' O Al~oxarife ficará responsavel par.a com
o Cirurgião Hor de qualquer falta commettlda. no
Hospital ou já seja pelos doentes nas enfermanas,
,
.
d
ou pelos empregados no ser~lço os mesmos
doentes, visto que a sua autondade se, ext~nde ~
vigiar no cumprimento d.e tod~,:; as obngaçoes., a
excepção de l\ledicos e Clru~'gLOe~~ de quem SI~
plesmente dará parte ao CHurgJao 1\101', se tor
preciso.
.
18. o O Almoxaril'e será obrigado com toda a
exacção a vigiar sobre a despeza da botica, e
seus pertences, examinando receituarios se lhe
mI' ordenado; aS5istindo sempre a todas as recepções que o Boticario fizer, assim como de tudo
o que sahir da botica; fazendo observar todas as
ordens que pára este fim lhe forem dadas pelo
Cirurgião Mór.
19. o Toda a despeza feita pelo Almoxarife do
hospital lhe será paga em virtude das ordens .expedidas pelo Cirurgião l\lór~ o qual por ISSO
mesmo, fica autorisado a pode~ tomar todas as medidas que lhe pareoel1em justas.
.
20. o O Almoxarife fará entregar todo o pano,
e fios que fôr necessario para o curativo dos
doentes; assim como mandará fazer todas as ataduras precisas, para não ha"\'er Jalta.
21. o O Almoxarife assistirá com a maiol' frequencia possivel á distribuição dos alim~ntos e
bebidas pilra se oertificar da sua regulal'1dade e
qualidade.
22. o Todos os empregados no hospital, que tiverem responsabilidade de Fazenda Real, nenhum
poderá receber os seus ordenados no caso de desconfianças ou de sahir do hospital, sem hum a ~t
testação do Almoxal'ife, em que consta estar qUIte
em contas. Secretaria d'Estado em 24 de Junho
de 1808. - Dom Rodrigo de Souza Coutinho.
- Ea;trahid(J do Liv. lO, de Reg. de Dea'etos dos
annosde 1808 a l80g a fl22, no Thesouro Nacional.

para que o execute pela parte que lhe pertence.
Quartel General da Marinha, 2') de J uflbo de
1808, -Com a Rubrica de Sua Alteza o Serenissimo Senhor Infante Almil'3nte General.

ALVARA' DE

27

DE JUNHO.

eoll. Braz.

Eu o Príncipe Regente, faço saber aos que este
AI vará com força de Lei virem, que tornandose necessario o haver nesta Côrte mais Magistrados Criminaes, não só porque se mudárão as
antigas drcunstancias com a minha residencia, e
se tem augmentado a povoação, exigindo por
isso a segurança pessoal e tranquillidade dos
meus fieis vas~allos, que haja quem mais cuide em prevenir os crimes, e em indagar, processar e punir os que se commettel'em; como tambem, porque havendo eu creado o lugar de Intendente Geral da Policia neste Estado, não pOde
este Magistrado fazer executar o que cumpre ao
bem da segurança e tl'anquillidade publica com.
os dous unicos Magistrados de menor graduação
que ha nesta Cidade: e sendo outrosim necessa:..
rio haver quem como Superintend'entcs seião encarregados do lançamento e da cobrança da decima que tenho deterD).Ínado paguem os meus fieis
~assaUos, proprietarios de .predios urbanos de
todas as Cidades, ~iIlas e lugares notanis de
beil'amar deste Estado e mais dominios : para occorrer a estes e. outros incon"\'enientes, sou servido determinar o seguinte:
1. o Haver,á nesta Cidade dous Juizes do Crime
. com a graduação de segunda entrancia, para dous
hairros, os quaes com o Juiz de Fora e Ouvidor
da Comarca, executaráõ o que lhes fôr pela Policia encarregado; e por e1la seráõ divididos e
designados os bairros em que deve cada hum
destes l\linistros entender criminal e especificamente.
2. o Guardaráõ o Regimento dos l\linistros Criffiinaes dos bairros de Lisboa, e o que por minhas
Ordenações, Leis, Alvarás, e Reaes Resoluções
se acha estabelecido. E terão na forma das mesmas jurisdicção cumulativa nos outros bairro da
Cidade e termo, para que não fiq,uem impunidos os
ORDEM DE 27 DE JUNHO.
delictos.
5,· Serão os Superintendentes- da decima, para
Maouscdpto authentico.
a lançarem e .cobl'arem, como tenho determinaHavendo-me sido apresentado pelo CÜ'urgiâo do. ,Venceráõ o ordenado da {,oo:tj)ooo réis, além
Mór das Annadas, o plano por elle proposto, para dos emolumentos, e assignatur'as que se achão
escolha e nomeação dos sugeitos que po ão ido- d~tenD.inades Jlara os Ministros Criminaes do
neamente preencher os lugares de Cirurgiões Brazil nos lugares de beiramar, e na· forma que
Ajudantes e Cirurgiões l.\'lÓres dos ditrerentes Cor- percebe o Juiz do Crime da Bahia.
pos do Exercito, ouvi a representação que me
4.' Terá cada hmn seu Escrivão, que son serfez, para <tue se obsenasse outl'o tanto a respei- vido crear, e hum Meirinho com seu respectivo
to dos Cirurgiões da Real Brigada, e da Real Escrivão, pari! as diligencias de Justiça do eu
Armada; pelo que, e por saber 'que o dito plano- 'cargo, e que lhe forem incumbidas.
E este se cumprirá como'neUe se contém. Pelo
dictado pela sã razão ,'tenha por isso obtido a
~uito alta approvação do meu .,muito amado e' que mandQ, etc.. Dado no Palacio do Rio de Javenerado tio e senhor, julgo que p:?!ra bem do neiro, em 27 de Junho' de' 1808. -PIlINCIPE com
Real sp.rviço convém que mande adoptar, e com guarda. -D. FernaQdo José de Fortugal. - CO'f/l
effeito mando adoptar o- refltrido.plano que re- todos os Registos compeúntes.
metto por co.pia ao Inspector gera da Brig.ada,
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ALí nA.' DE

27

DE JUNHO.

Col\. Braz,
, U l'l'incipe Regente faço saber aos que o pree. te Ab'ará com força de Lei virem, que ha vendo-me COIl lado em consulta do Con elho Ultramarino que o au"mento de população e de
i'
o, mu
op I'1riqueza ,de algumas tlViUas deste Est~d
cando as relações, e implicalldo os ln leres es dos
eu habitantes, fazia indi pen avel, que para a
con erva ão da sua tranquillidade interior, e para
a mais commoda e legal deci ão de seus 'pleitos
e de avencas, e crea 5em Juize Leo'ado, naqueUas da . dita Villa. que pela sua maior repre- I
• e"ntaÇão e importancia o merecessem; para q~e
fo e melhol' administrada a justiça, e com maIS
exactidão respeitadas e executadas a minhas Leis,
de cuja observancia depencle.a felicidade d,os meus
fieis vassallos: e havendo-me mformado n, Fernando José de Portugal, endq Vice-Rei deste E tado,
que a Villas de An'g-ra dos Reis na Ilha Grande, e
do Paraty, esta ão nas refel'idas circuns~aneias,
por havei' nellas assaz prosperado a agrlCu,ltl1l'à
e o commercio :. hei .por bem crear hum JUIZ de
Fóra do Civel, CI'ime e Orlãos para as sbbr~ditas
ViIlas e seu Termo, com o ordenado, propma e
emolumento que vence o Juiz de Fóra da Cidade de larianna; e re idirú na Villa de Angra
do Rei, indo a do Paraty empre que fôr necesal'io ao bem do mel! Real seniço e ao do po,vo.
E este se cumprirá éomo nene se contém. Pelo
cruc mando, etc. Dado no Palacio do Rio de Janeiro, em 27 de Junho de 1808. -PnINcrPE com
guarda. -D. Fernando José de Portugal. -Com
todos os Registos competentes.

.HVARA' DE

27

DE JUNHO.

Col!, Braz. - Delgado.
,

.

Eu O Principe Regente., faço aber aos que o
pi c ente Alvarú com força de Lei virem, que 11a"
endo-me constado em consulta do Conselho Ultramarino que o augmento dé população e de
riqueza de algumas Villas deste Estado, multiplicando as relações, e implicando os interesses dos
cus habitantes, fãzia indispensavel que para a
conservação da sua tranquillidade interior e para
amai commoda e legal deci~ão de seus pleitos
e de aven a , se creassem Juizes Letrados naquella das dita Yillas, que pela sua maior repre enlação e lmportancia o mel'ecessem, para que
fo e melhor admi'nistrada aJustiça, ,e com mais
exactidão rc peitadas e executada as minhas Leis,
de cuja ob ernncia depende a felicidade dos
meus fiei" Ya aHo : e havendo-me informado D.
Fernando José de Portugal~ endo Vice-Rei de te
E tado, que a Villas de Santo Antonio de Sá e
~lagé erão das que estavão nas circ\l,n tancia de
merecerem aquella providencia pelo augmento
da ua. povoação e agricultUl'a, extençiio e fertilidade do seu tenHorio : hei por bem e me praz
crear hUlll Juiz de Fóra do CiTeI ~ Crime e 01'Ião para as sobreditas VilIa. e seu termo, com

o ordenado, propinas e emolumentos quê vence
o Juiz de F6ra de Marfanna; e residira em alguma
das Villas que mais quizer, não faltando á administração da Justiça na outra com a promptidiio
que convém ao meu Real serviço,
E este se cumprirá como nelle se con'tém. Pelo
que mando, etc. Dado no Palacio do Rio de Janeiro, em 27 de Junho de 1808. -PRINCIPE com
guarda. -D. Fernando José de Portug'al. - Com
todos os Registos competentes.

ALVA.RA' DE

27

DE J'Ul'IHO.

Coll. Braz. - Delgado.

Eu O Principe Regente, faço saber 'aos que o
presente Alval'á com força de Lei virem: que
tendo moslrado a experiencia e a constante pratica de. Portugal, que o imposto da decima nos
predios, tem a vantagefil, de ser o máis geral e repartido com mais igualdade, pois que pagando-o
por fim os inquilinos que os alugão, por lho earregarem os .donos no aluguel e os proprietal'ios
pelos em que habitão, chega a todos os meus fieis
yassallos que tem igual obrigação de concorrei'
para as despezas publicas: e tendo consideração
a que por este motivo, e por ser já e de longo
tempo" conhecidQ e praticado, he preferivel a
qualque' outro que não tenha estas conhecidas
vantagens; desejando nas actuaes circunstancias,
em que he neoessario e fOI'yOSO impgrtributos para
augmentar as rendas publicas, elevando-as até
bastarem para satisfazeL' ás precisões e despezas
do Estado, lançar mãó daquelles que menos gl'a"em os meus fieis vassallos, e em cuja imposição
e arrecadação ,haja a maior justiça e igualdade,
certeza e commodidade no tempo do pagamento
e a menor Teiação possivel, e que pesem o menos que ser possa, iI Agricultura, verdadeiro e
o mais inexgotavel manancial da riqueza dos E tados: considerando for huma parte, que os impostos nos bens de raiz sã-o permallimtes e seguros,
e que por meio delles se vem a taxar o proveito
e o trabalho muito maiS' geralmente; e por ontra
parte, que não devem ser taxados os de Lavoura,
por estarem já onerados com ó dizimo, e porque
esta deve se,r anLes animada e promovida para
prosperar a riqueza ll'lcional e a população que está
ainda muito no berco neste Estado: tendo ouvido
o parecer de pesso~!\ mui doutas e mui zelosas do
meu serviço; hei por bem determinar o seguinte:
l;o Os proprietarios de todos os predios urbanos que estiverem em estado de serem habitados,
desta Côrte e de todas as mais cidades, villas e lugares notaveis situados á beiramar neste Estndo
do Brazil e de todos os meus dominios, meno o
da Asia que pela decadencia em que se achão,
merecem esta isenção, e os que pertenGem ás
Santas Casas das iUisericardias, pela pi~dade do
seu instituto, Pllgaraõ daqui em diante annualmente para j.L minha Real Fazenda dez por cento
<1,0 s u r~ndimento liquido,
~. Os predio.s mb'anos stlrão reputados t"dos
aquelle'S que, ~gut.JdQ a;; 4e1p.arcaçj)es das Cam".0.
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ras respectivas, forem comprehendidos nos limites
das Cidades e Villas e Lugares notavei .
5. ° Os mesmos dez por cento pagaráõ os Senhores directos pelos foros que perceberem, instituidos nos referidos predios urbanos acima designados.
{~ .• Em todas as Cidades e Villas notàveis haverá huma Junta de Decima composta das pessoas
abaixo nomeadas para formarem e dirigirem os
lançamentos. N!lsta Côrte haveráõ dous superintendentes que serão dous .Juizes do Crime, que
l,ei de nomear para os dous bairros,. e cada hum
deUes fará o lançamento da decima em duas freguezias, presidindo á Junta, a qual será composta
delle, do escrivão do seu cargo, de dous homens
hons, hum nobre e out1'o do povo, de dous carpinteiros de hum pedreiro e de hum (iscal que será
hum Advogado. Todos estes membros serão propostos pelo superintendente, e approvados pelo
Conselho da Fazenda.
5.· Na Ciuade de Cabo Frio fará o lançamento
o Ouvidor desta comarca na occasião em que
fÔI' á correição; e nas villas da Ilha Grande, e
Parati desta comarca será superintendente o
Juiz de Fóra qne fui servido crear para ellas, os
quaes farão o lançamento da decima dos predios
urbanos com huma Junta d'igual numero de pe soas e semelbantemente approvadas pelo Conselho
da Fazenda.
6. ° Na Cidade da Babia serão tres superintendentes, o Juiz de Fóra do Civel, e do Crime, e o
Juiz de Orfãos, designando-lhes a Junta da Fazenda o termo competente ele cada huma das
ditas superintendencias, e approvará as pessoas
que elIes propuzerem para ajunta, que será composta do mesmo numero de pessoas, e na forma
acima referida: e para as Villas, e Lugares notaveis da comarca será o Ou vidor da comarca superintendente, onde não houverem Juizes de Fóra.
,. ° Em todas as demais cidades, onde ha Ou"Vidores e Juizes de Fóra, serão elles superintendentes; e se não bastarem, a junta da Fazenda
desse territorio nomeará os que parecerem bastantes; e não havendo junta o fará o Governador
dantlo-me conta disso para eu os approvar, sem
que comtudo para começarem os lançamentos se
espere pela minba Real' resolução. E os superintendentes assim nomeados com a junta ,composta,
como acima fica determinado, procederáõ ao lan-r
çamento; e nas terras onde não houver junta para
as approvar, serão pelas mais visinhas.
8.° Nas Villas e lugares notaveis em que não
houverem Juizes de FOI'a, irão faze-lo os Ouvidores das Comarcas, não sendo muito distantes,
de modo que estorV'em os lançamento que lhes
tocão na cabeça da Comarca; e quando assim
_ seja, se nomeará hum particular Superintendente
pela maQeira já declarada.
9'° Os BupCl'intendehtes que se nomear'em por
f.alta de Ministros, serão com pceferencia Bachareis (ormados, e entJ:'e estes, em primeiro lugar,
qs que me tiverem já servido nos lugares de letras,; e; quando os não hajl1, se,ão sempre pess{)as de bastante entendimento e p.obidade.
10, ° O lançamento deve começar desde já nesta
TOMO J.
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Côrte e em todas as mais partes deste E 'tado e
domínio, apenas houver noticia de taminha Real
determinação, fazendo-se para este me mo anno,
para se cobrar até o (im de Dezembro; e se comeará para o anno de 1809 naquelIa paragens, onde
se não poder fazer, pOl' ter chegado fOl'a de tempo
c-ta minha decisão; por maneira que fique livr
para a cobrança o mez de Dezembro. Em todo os
mais annos de 6 de Janeiro em diante se começaráõ a fazer os lançamentos, ervindo de ba e os
do anno antecedente, fazendo- 'e-lhes a declarações e accrescentamentos que convier, e ficaráõ
findos o mais tardar até o (im de Fe,'erciro.
11. ° Cada hum Superintendente com as pessaa
nomeadas começaráõ a mandar escrever em hun1
caderno todas as propriedades urbana , com o
nomes dos seus habit~dores, quantidade de and"à.res e lojas, na forma do § 10° das Instrucções de
18 de Outubro de 1,62, cuja formalidade se seguirá. E constando o preço do aluguel que pagão
os inquilinos, o que se averiguarú pelos esoritos de
al"1'endamento e quitações, como determina o § go
do Titulo 5° do Regimento de 9 de Maio de 1654,
ou por jW'amento, quando não hOlITel' e critos,
delle se abaterúõ dez por cento para falhas e concertos, na.forma do § 10 ·do Titulo 5°, e o foro,
se o tiver; e do re tante se deduzirá a decima.
'12. ° Quando o predio pagar foro, ou censo,
logo depois de declarada a decima, se porá :-que
pelo foro de tanto, de. que he Senhor directo F.,
pagará a decima parte e sahirâ fora a collecta.-Nos
predios, em que habitarem seus dono, guardarse-ha a mestJla formalidade, só com a differença
de que arbitrará a junta do lançamento o 'valor do
predio, mas'por arbítrio razoado de ([uanto poderiii o render, se andassem alugados.
~5. ° As duvidas que se movel'em pelos collectados, serão decididas pelo Superintendente, ouvido o Fiscal da jUIHa competente e !) Procura::Jr
da minha Fazenda, qual fôr no lugar do lançamento; e ás partes poderáõ recol'l'~r desses despachos nesta Côrte ao conselho da minha Real Fazenda e nas mais Cidades e Villas ás Juntas dc
Fazenda respectivas.
1{~. ° Finda a descripção no caderno que deve
ficar no cartorio de cada Escrivão se. copiará ella
para hum livro encadel'Uado em pasta com seu
termo de abel'tura e encerramento, I'Ubrjcado por
cada hum dos Superintendentes, o quaJ ha de
servir para o lançamento, e delle se fará outro
traslado authentico em igual livro, de modo que
sejão dou.s os do lançamento, e haverão semelbantemente dons de igual forma para a receita, tambem rubricados, encerrados, que terrãb menor
numero de folhas, por deverem conler menos
escrituração.
15.· elles se escréveráõ as sommas, referindo. se ao livro dos lançamentos respectivos, des quae
se apontarúõ as folhas. Remetter-se-ha hum exemplar do livro do lançamento e outr? da J:ece,ita
para o Real Eral'io nesta Côrt~ e maIS terl'ltorlO
da Capitania do Rio de Janeiro, e nas outras partes para as competentes juntas da Real fazenda,
para ali constar com evidencia esta parte que começa ser das rendas publicas. Os outros exeropla0
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gu L1 I'ÚÕ nos cofres, e findos, nada mais
eU' e crevel'á; e quando seja necesõario por
algum motivo pôr- e-lbes al-guma verba, se fará
:1{1 tempo da arrecadação com despacho do reslp.clJ o Superintendcnte, ouvido o Procurador da
fazeI.! d.
16.· Tendo mostrado a experiencia que não foi
bastan te o metbodo de cobrança e arrecadação
primeiramente estabelecido, nem foi proveitoso
o plano de anem.atar-se determinado çlepois pelo
.Uvará de 10 de Dezembro de 1803 e se fe7. neces'aria a providencia do Decreto de 8 de J unho de
1805: hei por bem ordenar que se pratique o que
nelle se acha disposto e que os Supel"intendentes
levem a quantia de dous por cento pelo trabalho
dos lançamentos .e despeza dos livros e pela cobrauça; e tres por cento de tudo que entregarem
liquido nos cofres Reaes; a qual será distribuida,
abatidas as de pezas, pelos referido Superintendentes, officiaes e cobradores, pelo arbitramento
rlue no meu J;teal Erario se lhes appl'O'var nesta
Côrte e pelas juntas de fazenda nas demais Capitanias.
17.· No principio domez de Dezembro 'se affixaráõ Editaes para que os collectados cDncorrão
a pagar no termo de dez (lias ú boca do cofre a
decima inteira deste anno; o qual eoJre terá tres
chaves, sendo huma do Superintendente, outra
do Escrivão e a terceira do nobre Deputado dá
j unta do lançamento, e guardar-se-ba na casa da
moeda desta Côrte: e nas mais partes, em casa
:egura approvada pelas junta:s de fazenda respectivas; e nas Villas e lugares notaY~s, pOl' hum
The oureil'O oomeaelo pela (i;'amara. '
18.· Dar-se-ba a cada bum elos que pagarem,
conhecimento em forma feito pelo Escrivão e as'i"'nacio por todos os clavicularios, para soa quitaç;-(} FIIl 0 0 os dez dias, passaráõ mandado exeí
votra os que não tivel'em pago, seguindo'0, n
ecução delle~, o que se pratica com os
e CI ores da minha fazenda. ApUl'ada a cobrança e remetterá aos,cofres Reaes dos respectivos
districto com a competente g'uia e conta extraIa do li,'I'o da receita e com as necessarias de, - a. õe , e nelle se ~lará a quitação, guard,andonos cofres de que são claviculariDs os membros
lia junta do lançamento.
19· o ,os annos seguinte se farão duas cobranças, huma de de o prinoipio de Junho até o fim,
e outra no come o de Dezembro na forma referida, dividindo-se a col1ecta cm duas partes, para
e cobrar POI' duas vezes pela iOl'ma acima exposta.
'
E e-te e cumprirá como neUe se oontém. Pelo
(Iue mando etc. Dado no Palacio do Rio de Janeu'o em 27 de Junho de 1808. - P.IIJl(OlP"B com
guarda. -.D. Fernando Jo é de PortugaL
ALVAlIA,' DE
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'D,J;;: J1JNHO.

CoI!. Braz. - Del"ado.

Eu o Pl'.incipe Regente, faço aber aos que este
Alvará oom força de Lei vil'em : que enelo inispcn a"el na aotua cll"Cunli~atlcias do Estado

estabelecer quanto ~ntes nesta Cidade Capital
hum Erario ou Thesouro Geral e Publico, e hum
Conselho da minlla Real Fazenda, para a mais exacta administração, arrecadàção, distribuição,
assentamento e expediente della, de que pende a
manutenção do trono, e o bem commum dos
meus fieis vassallos; pois que as dilaçõe em semelhantes negocios são de gravissimas consequencias: tendo por huma parte consideração á
utilidade que resultou á minha Real Fazenda da
observancia elas saudaveis IJeis de 22 de Dezembro
de 1761; e por outra parte á bem entendida economia, com que, nas presentes e inevitaveis urgencias, de,'em ser formados os prpvisionaes estabelecimentos da administração publica e fiscal:
conformando-me com o parccer de pessoas do
meu Conselho, intelligentes e literatas, de sã
oonseiencia, zelosas do meu Real sel'Viço, e do
bem commum: sou senido reduzir provisionalmente a huma só e ullica jurisdicçãO todas as
cousas, ou negocios da minha Real Fazenda que
forão dependentes até agora das jurisdicções voluntaria
contenciosa, exercitadas' pelas Juntas
da Fazenda e ela Revisão da antiga divida passi va
nesta Capitania, creando em lugar dellas hum
Erario Regio, e Conselho da Fazenda, por onde
unica, e privativamente se expeção todos os negooios pertenoentes á arrecadação, distribuição e
admini tração da minha Real Fazenda deste continente e dominios ltramarinos pela maneira seguinte.
TITULO

PRlMElRO. -

Do Erario Regio.

Hei por bem, abolindo desde já, a jurisexercitada pelas referidas Juntas ela Fazenda e Revisão, crear e erigir no E tado do BrazH
hum Erario ou Thesouro Real e Publico, com a
mesmas prel'ogathas ~ jurisdicção e inspecção,
autoridade', obrigações e incumbencias especificadas 'na C arta da Lei de 22 de Dezembro dt,
1761 que estabeleceu o Real Erario de Lisboa, sendo unicamente oomposto de bum Presidentc que
nelle será meu lugar Tenente, hum Thesoureiro
Mór, hum Escrivão da sua receita, e tres Contadores Gerae's, observando oada hum del1es por
seu regimento, tudo quanto na referida Lei fundamentaI se acha determinado, e o mais que pelas
Leis, Alvarils e Ordens po teriores foi, ordenado
e estabelecido, e isto tão exacta e de,idamente,
como se de cada buma (lellas fizesse expressa'
menção, excepto aquillo que pela mudança. das
oircunstancias do Estado, especialmente 'fôr declarado neste meu Alvará.
2.· A l\lesa do Erario será formada do Presidente, 'l'hesoureiro Mór, e Escrivão da sua reoei'ta, e a el1a p,oderá ser chamado pelo Presidente
quaod9 lhe parecer neoessal'io e a der;isão dos
n egocios o exigir, o PFo~uradol' da Fazenda, o
Contador geral ..respectivo, ou outl'O qualquer
linistro e pessoa, na forma do AI vará de I? de
Dezembro de 1790.
Z.· Haverá I:'a 'l'h"souraria Mór do Real Er-'lrio
!lous segundo' Escríptural'Íos, dous tereeil'O'S,
dous Amarruensc , âous Praticantes e tre8 'Fiei~;
1..

dÍ(~9ão
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hum dos quaes sel'il o Pagador, e tel'á a ua conta mais civilisadas, assim pela ua breYidade rara o
escriturada Jlas contadorias geraes, segundo a na- manejo de grande sommas, como por ser a mais
tureza das folhas que pagar; hum Porteiro e eis clara, e a que meno lugar dá a erro e subtel'Continuos que seniráõ tambem de Porteiros nas fug"ios, onde se esconda a malicia e a fraude d'ls
Contadorias geraes, e nas mais Estações onde o pre,'aricadores.
2. o Por tant() haverú em cada huma das ContaThesoureiro l\'!ór os mandaI' ter exeL'oicio.
4. o A primeira das tres -Contadorias gel'aes, dprias Geraes hum diario, hum livro me tre, e
que estabeleço, terá a seu carg'o fazer entraI' no hum meQ'lorial ou borrador, além de mais hum
El'ario, e escriturar as Rendas que devem nelle .livro auxiliar ou de contas COl'l'entes para cada
entregar todos os Thesoureiros, Almoxarifes, hum dos rendimentos da estações de arrecadação,
Recebedores, Administrador~s, Provedores, Fis- recebedorias, thesourarias, contratos ou admicaes, Exactores c Contratadores dos Reuitos e Di- nistrações da minha Real Fazenda. E isto para
reitos Reaes desta Cidade e PTovincia do Rio de que sem delonga se veja, log'o que e preci ai',
o estado da COlHa de oada hum dos devedores on
Janeiro.
. 5, o A segunda será cncal'1'egada da contabili- exactores da renda da minha corôa e fundos pudade e cobrança das rendas da Africa Oriental, blico .
5. o Ordeno que os referidos livros de e critusia Portugueza e Govemo de Minas Geraes, S.
Paulo, Goiaz, Matto Grosso e Rio Grande de S. raçilo sejão inalteraveis, e que para ella e não
Pedro do Sul, admÍllÍstrações e contratos que possa augmentar o.u diminuir nenhum, sem e me
fazer saber, por consulta do Presidente, a nece inenes se comprehendem.
6. o A' terccil'a pertencerá a escrituração, con- dade que houver para se diminuir ou accrescentar
tabilidade e fiscalisação das rendas Reaes estabe- o seu numero.
lecidas nos Governo da nahia, Pernambuco, l\laranhão, Pará, Ceará, Piaubi, ParalJ.iba, ilhas de TITULO m. - Das entradas das, Renda; no Erm·jo.
Cabo Verde, l\çores, MadeiTa e Africu Occiden1. o Sendo tão diversa a forQ'la de arrecadação
tal, administrações e contratos neIles comprehen,das minhas rendas, dos bens da corôa, e proprios
elidos.
, .• Haverá em cada huma das referidas Con- Reaes; e consistindo o computo de algumas em
tadorias Geraes, hum primeiro Escriturario, tres transacções que não admittem prazo certo para a
"segundos, tres terceit·os, tres Amanuenses e tres entrada no Erario, nem huma regra ~iforme:
Praticantes, para a prompta expedição dos ne- s.ou servido determinar ao dito l:espeito o seguinte.
2. o Pelo que pertence aos bens e rendas, cuja
gocios pertencentes ao expediente dellas, e ú escrituração das contas da minha Real Fazenda, arrecadacão hé diaria e finalisa no ultimo de cada
debaixo das ordens do respecti vo Contador geral. hum me~ ordeno que a entrada se faça no meu
8. o O primeiro Esc.riturario servirá nos impe- Real Erario logo nos primeiros dias do mel, prodimentos do Contador geral; o mais antigo dos ximo seguinte: que a cobrança dos subsidios',
segundos Escriturarios sel'virá de primeiro; e as- alfandegas e casa da moeda, onde a conferensim successivamente, para que niio haja falta al- cias' exames, e contagens tem mais demora, a
guma no prompto exercicio de que são encarre- entrega se faça nos primeiros oito dias seguintt:s~
que pelo que pertence a contratos, bilhetes da
gados.
9.· E porque as informações, negocios e ex- alfandt;ga, arr,endamentos" dos proprios reaes, e
pediente que cumpre o Contadol' gel'al dê, averi., outros reditos desta natureza, venhão os computos
guc e faça pessoalmente, lhe não permittem escri- ao dito Erario até quil)ze depois do vencimento:
turar o Livro mestre e l\temorial diario da sua re- e que havendo neglig(,'lncia nos Thesoureiros, Repartição; o primeiro Escrjturario de cada huma cebedores, Almoxarifes, Contratadores ou Rendas referidas Contadorias geraes terá a seu cargo deiros, .retardando as remessas ou en!J:egas, além
esta escrituração; debaix.o das normas e titulos dos prazos que por este meu Alvará lhes são
que para ena estabelecer, com conhecimento de concedidos, se e:xpe~ão logo no meu Real nome
causa, o competellte Contador gel'al. No caso contra elIe , pelo Presidente do Erario, as necesporém de impedimento ou molestia dos ditos pl'i- sarias ordens de suspensão dos lugares, sequesmeiros Escritmarios, Jançaráõ nos ditos livros tros, prisões e mais diligencias que julgar opos segundtls:Esoriturarios mais antigos- ou intelli- portunas para a egurança da minha Real Fazenda,
gentes, precedendo para isto a necessaria Porta- e pal'a e fazerem promptas e effecüvas as entradas que formarem o ofrjecto ele taes ordens.
i'Ía do Presidente.
5. o Para que sempre constem juridioamente
no Eral'io aSStm as arrematações dos contratos,
')\JIJ:ULO 11. -Do rnetltodo da escrituração .e eomabicomtr a de quaesquer outros bens que para pa!idade do E1·ariO'.
gamento da minha Fazenda ou encargo publico
I,. o Para que o meth'odo de escrituração, e
Corem executados, ordeno que o Corretor della,
formulas de contabilidade da minbi Real Fazenda logo que qualquer Contrato fôr aJ'rematado, ennão fique arbitEario, e sujeito á maneit'a de pen- tregue ao Thesot.ll'eiro Mór hum exemplar da
sar de ada hum dos Contadores geraes que sou condições da arrematação, assinado por dou
servicio crear para o referido Bl'anoo: ordeno que Ministros do Conllelho, para este o em'iar ú Cona escrituração seja a mel'cantil por "partidas do- tadoria geral 1'0 pecliva, e nella se a!Jrir a combrada , por ser ;t unica segL.ida pelas nações petente conta correote- ao Contratad.or, debitan-

.
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porque se houver feIto, cabendo no seu expediente este acto de distribuição da minha Real
Fazenda, segundo regimento houver, ou estilo
fôr: sendo os taes livros rubricados, a saber: pelo
Mordomo Mór, ou quem seu cargo servir na
repartição da Casa Real; pelo Estribeiro l\lor,
na estação das Reaes Cavalharices; pelo Vedor
da minha ca a, na Ucharia; e pelo Capitão da
Guarda Real, nesta Repartição; bem entendido
que para as despezas das Reaes Guarda-roupas ha
de servir de titulo para as compras a verba de
meu Regio beneplacito ou Real vontade. E na
competente Contadoria geral do Erario haverá
outro LiY1'o particular da conta conente de cada
1'hesoureiro ou Repartição de recebimento e contas rIa minha lleal Casa e Estado, onde e veja,
quando preciso fôr, o saldo da conta d~ cada hum
dos ditos Thesoureiros e Officiaes.
5.· Os computos que pelo meu Real E'rario se
houverem de entregar a cada hum dos sobreditos
1'hesoureiros, ou oillci aes de recebimento e contas de minha casa, ainda que se exhibão' em virtude de Decretos de continuação, ou na conformidade do § 5.· do titulo 14.· da Lei fundamental do Erario acima referida, ser-me-hão comtudo
requeridos pelos mesmos Thesol1l'eil'os, ou chefes
respectivos, na fôrma até agora praticada com a
Junta da Fazenda pelas Thesourarias das despezas
Militar, Civil e da ~larinha apresentando os 1'hesoureiros hum mez sobre outro todos os documentos da sua despeza perten~entes ao mez anteoedente, sob pena de suspensão dos seus officios
até nova mercê minha, segundo o disposto no
§ 5.· do mesmo titulo; e no primeiro quartel de
cada hum anno se ajustaráõ, na Contadoria Geral
competente, as contas do anno antecedente de cada
Thesoureiro, ou officlal de receBimento, e contas
da minha casa, e se lhe passará a competente quitação, assignada unicamente pelo Presidente do
TITULO IV. Da sahida ou Despeza do Erario.
meu lleal Erario; o qual no ajustamento de taes
contas fará cortar ii vista dos '1'hesoureiros, com
I,· Havendo determinado a fórma, porque no
Real Erario ou Thesouro Publico devem 'entrar dous golpes de tisoura no alto, todos os papeis das
toqa a Rendas da minha corôa, he precis9 tam- suas despezas, os quaes se emmassaráõ e guardaem ordenar a formalidade com que, pelos cofres ráõ no Archivo da competente Contadoria Geral.
do mesmo Erario, se devem pagar todas as despezas da manutenção da minha Real Casa e Corpo PeLo que toca a ordenados" penSões, jUl"OS e tençà.l
que tem assentamento na minha Real Fazenda.
politico do Estado, a que são applicados os Rendimento Reae : mando que a este respeito se ob4.· Para aprompta expedição das partes e effecsene o seguinte:
tivo pagamento dos ordenados, pensões, juros
e tenças que tem assentamento na minha Real FaPeLo que pertence á minha ReaL Casa.
zenda; sou servido crear hum Thesoureiro Geral.
2, • O The oureiros da casa Real e cavalbarices,
E por tanto, logo que aô Conselho da minha Fao da moradias, os compradores da Reae guar- zenda baixarem por mim assignada~ as folhas dos
da-roupas, mantieiro, guarda-reposte ou OUtl'OS ordenados, pensões, i uros e tenças impostas nos
quaesquer ThesoUl'eü'os ou Offieiaes de rece- rendimentos Reaes deste Estado, se expediráõ para
bimento e çontas que eu haja por bem crear para o dito Thesoureiro Geral; o qual em consequencia
o l'egime e economia da minha Real Ca a, terão dos pagamento~ que por elIas houver de fazer em
cada hUÍD. o competente liVl'o de receita e despeza, cada quartel, pedirá as sommas que forem precionde se lancem, na pagina esquerda, as quantias sas ao meu R('al Erario, e por eUe se lhe entreque receberem do Erado para as despezas da sua' g?ráõ.co~a necessaria anticipação_de v~ucimen
competencia, e na pagina direita a omma de td, "1 to que os ornenados se pagao aÔlantados.
cada artigo de de peza que houverem pago em Ordeno porém que o mesmo Thesoureiro .Geral
virtude de folha por mim a signada e mandada não possa reéeber quantia alguma do Erario para
pagar, ou de de pacho' do Chefe da Repartição pagi,lmento d,e hum ,quartel, sem haver mostrado

10- e·lhe logo s pagamentos ou encargos que
I, '" pagar durante o tempo do seu contrato; e
Bd se lhe pa'sará pelo Conselho o competenle
1 :yal:1 d(' c J reI', sem que apresente certidão do
COI lador gc I, por onde conste ficarem feitos
os (lJto. lançamentos, pagamentos primordiaes e
o registo das mesmas condições; e isto debaixo
da pena de nuUidade da arrematação, de suspensão ao Corretor da Fazenda, que logo nos primeiros oito dias não fizer a entrega do exemplal'
authentico das condições dos contratos, e de pri"a 'ão dos olficios e de nullidade das 'cartas de
arJ:ematação aos Officiaes e arrematante dos outros bens executados 011 arrendados em hasta publir.a, para indemnisação dos computos pel'tencentes ao meu Erario Regio, se não se apresentar
dentro no mesmo prazo ,a copia do respeclivo
auto da arrematacão,
q.. o caso po'rém de não serem bastantes as
, sobreditas ordens de suspen fio, sequestro ~ prisão e mais diligencias expedidas p~lo Presidente
do Erado, como Lugar Tenente meu, pal'a' effecti vamente entrarem os computos das rendas,
sem mais outra figura de Juizo, mandará então o
,mesmo Presidtmte extrahir dos competentes livros
de contas correntes a dos executados, por onde
conste o alcance em que se achão; e fazendo
juntar a elIa os mais papeis de suspensões, prisões e seque tros que houverem precedido, na
fórma que fioa ordenado para a segurança da minha Real Fazenda, se remetterá tudo ao Procurador da Fazenda, para que distribuida, depois
de autuada a referida conta e mais pa?eis, ao Consel11eiro a quem tocar, faça proseguiL' nas exe-cuções pela maneira que abaixo vai declarada,
até final conclusão de taes cobranças, ou dependencias.
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11.· Pelo que pertence ao Arsenal do trem de
pelo Diario , que deve formar o EscriYão da sua
despeza, ter pago toda a ant~cedente partida de guerra, sou servido estabelecer: que da de pezas
reoeito; e que em razão da sua conta corrente, desta repartição se processem folhas : que aquel.escripturada na furma do que fica disposto a res- la que pertencerem a jornaes, sejão feitas pelo
peito dos Thesoureiros das repartições da minha apontadores, assignadas pelos mestres e authencasa e Estado, não tem em sua mão somma algu- ticadas pelo Inspector do dito Arsenal: que as que
ma de dinheiro pertencente áquellas applicações. procederem de generos e materiaes, venhão do5. o Os computos que pelo E~'ario Regio houver cumentadas com os respecti vos conhecimentos em
o dito Thesoureiro Geral de receber para o paga- [árma, assignados pelo Esorivão e Almoxarife da
mento de cada quartel, serão entregues á vista do mesma estação: e que depois de examinada toda.
competente conhecimento em fárma, por onde na competente Contadoria Ge)'al do Erario, se
mostre o dito Th~soureiro ficar-lhe já carregada lavrem nelias os Decretos para ali serem pagas
averbando-se primeiro estes pagamentos nos liem debito a quantia daquelle recebimento.
6.· Ordeno tambem que logo no.primeil'o quar- vros de entrada e sahida do Almoxarifado, á martel de cada hum anno se tome na competente Con- gem das mesmas addições de receita, cuja importadoria Geral a conta do anno ~ntecedente do re- ·tancia eu fôr servido mandar pagar pelos referido
ferido TheMureiro, passando-se-lhe quitações Decretos. E para a compra dos artigos a dinheiro,
. plenarias , como dito he a respeito dos Thesou-' ou para o fardamento do meu exercito, ou para
o laboratorio do sobredito Arsenal, requererá o
feiros da minha Real casa.
7, o Para o expediente da dita Thesouraria Geral referido Inspectar, com a devida anticipação, a
hayel1i! hum Escrivão da receita e despeza do The- sommas que necessarias forem, para eu, sobre a
soureiro, o qual receberá das partes os emolu- entrega dellas, resolver o que fôr mais compativel
mentos que percebião os EscrÍ1'ães dos contos do -com as faculdades do meu Real Erario e as urgenReino e casa; e terá a segunda chave do cofre éias de taes despezas, E isto mesmo ordeno se
pratique no que fôr pertencente ás obras de fortidaquelIa Thesouraria.
ficação e reparos de fortalezas: tomando-se as
Pelo que pertence li despeza do exercito.
contas aos respectivo Almoxarifes na conformidade do que fica disposto a re peito dos Thesou, 8.' Ao Thesoureiro Geral das tropas da Côrte reiros Geraes da despeza Civill\lilitar,
e ProVíncia do Rio de Janeiro se entregará em
duas porçGes iguaes, humq no principio e outra Pelo que pertence a despezas da Marinha e Armazens
, •
Reaes.
no fim de cada mez, não só a importancia dos
prets dos regimentos e dos soldos do meu exer12.· Sendo as despezas tio provimento dos a1'cito, mas tambem a da despeza do hospitall\lilitar mazens Reaes e das expedições das náos, fragadesta Cidade; para o (rue pedirá elie Thesoureiro tas e mais vasos de que sc oompõe a minha Real
Geral ao Erarío Regio as quantias que forem ne- armada, assim como o pagamento dos officiaes
cessarias, com a devida anticipação: E estas en L e mais pessoas que me servem na Marinha, tamtregas mando se fação sem preceder mais outra bem de natureza de não admittirem a menor dialguma ,solemnidade do que a do conhecimento lação: ordeno crue pelo Erario Regio s~ entregue
de recibo assignado pelo mesmo Thesoureiro Ge- 'anlicipadamente em cada mez ao Almoxarif
ral no competente livro de J'eceita e despeza, por. dos armazen Reaes por Omcios e riquisições do
..não admittirem demora, por minima que seja, os Intendente da Marinha, feito em consequencia
pagamentos e sabidas desta natureza. .
das ordens que tiver re.cebido do Ministro e Se9·· Na Contadoria Geral da repartição septen- cretario de Estado respectivo, as sotnrnas indistrional deste continente, se escriturará a conta dQ pensaveis para as ditas despezas e pagamentos;
dito Thesoureiro, o qual todos os mezes apresen- ob ervando-se com a conta do me mo Almoxaritará no Erario os documentos da sua despeza, fe quanto fi.ca determinado a respeito do Thesoupara que depo.is de examinados, achando-se con- 1'eiro geral das tropas; e guar'dando-se provisioformes com o disposto na Lei de 9 de Julho de nalmente, em tudo o mais desta repartição,. quanto
1765, se lhe abonem; e no primeiro quartel do determina o Alvará de :3 de Maio do corrente ananno seguinte se lhe passará quitação plenaria, no, que instaurou o de :5 de Junho de '795.
-por oI;lde o dito Thesoureiro Geral fique livre e
desembaraçado para todos e quaesquer eft'eitos
TITULO v. -Dos balanços que se devem fazeI' e
-que requeira, de contas ajustadas.
verificai' no Erario.
10.· Na occasião do recebimento denovas som1.· O Presidente do m~u Real El'ario, no fim
mas apresentará o sobredito Thesoureiro Geral o
diario da sua receita e despeza, onde se veja o de cada semestre do anno civil convocará o Tbe.que existe do anteced,ente recebimento, cujo saldo soureiro 1\1:61', e Q Escrhão da receita e despeza ;
.passará a outra lauda por principio de receita, e fazendo sommar os compu tos della nos Iilvros
assignandC!J o Contador Çeral a verba de confe- das diffel'!mtes caixas c;le escrituração e cofre se.rencia, onde acabarem as addições recenseadas parado, mandará passar os saldos ou differenças
no dito diqrio; e isto da mesma fo1ma que tenho a hum extracto feito em fárma de mappa, cuja.
ordenado se observé com os outros Thesoureiros _somma seja o aldo geral de toda ,a entrada e
Geraes, de que acima s.e fI'l~ expressa e especlal sahida do Erario ou Thesouro publICO naque1l0
semestre.
men~o.
'
"

TOMO

1.

10

ANNO DE 1808.
isto se haja feito, mandará o
.e chamar a cada hum dos tres
"
,3, para que lhe apresentem o
alanço das rendas e despezas que tiverãó entrada e sabida pela caixas das suas repartições;
e fazendo ajuntar os difI'erentes saldos de cada
caixa em outro sétnelhante mappa, sendo a sornr
ma cleUe igual á do saldo geral do Erario, deduzido dos liyros de receita e despeza da sua Thesouraria Mór, passariÍ então o refêrido Presidente
acompanhado do Thesoureiro Mór e Escrivão, iÍ
casa forte, ou da guarda dos oofres, e fará na sua
presença contar pelos Fieis o dinheiro, cedulas,
bilhetes, ouro em pó, e barras neUes existentes;
e achando tudo ser conforme ao deduzido do
balanço extl'ahido dos livros, mandal'u fazer então os competente termos, assim TI'as oontas das
caixas das dilIerentes Contadorias geraes, como
no fim das entradas e sahidas dos livros de receita e despeza do Thesouro, onde se deolare
aqueUa conferencia e ajustamento de conta: o
que tudo subirá por consulta do mesmo Presiden'te' á minha Real presença, pam obter a confirmação necessaria; a qual ficará servindo de quitação plenaria ao Thesóul'eiro Mór, sem que possa
haver cousa algúma cm contrario, para o effeito
de se mostrar livre e quite de toda e qualquer
resp onsabilidade.
3. o No fim de cada al'lnO fará tambem o Preidente do Erario Regia subir á minha Real presença a conta geral do Estado da Fazenda, em
forma de tabeUa, de toda a receita e despeza, em
queresumidamente se declare na receita, com distincção de cada hum dos seus artigos, a importancia annual deli a, a somma do (lUe entrou por
cada artigo naquelIe anuo, e o que ficou em divida de cada hum, assim cobravel, como de divida cm execuçãG ou fallida: e na despeza, o
orçamento de importancia annual de oada artigo
is . nct..mente, 'quanto se despendeu ou pago\l
no dito annó por oada artigo, e quanto effecti alHente se .ficou devendo. Fazendo elIe Presídente
ar e crito a ob ervações que lhe pªrecerem
proveitosa , -ou para o melhoramento da receita,
ou para evitar qualquer despeza inutil; as quaes
me apresentará com a referidas tabelIas e balanço , que lhe hão de seI' entI'egues outra vez para
se guardal'em no Archivo do Erario, e debaixo
do egredo deUe. DevClido ser feitas estas redu oções cra conta gel'al por hum official da Thesouraria 1\1ór pal'a esse fim escolhido, como pessoa
de, toda a confiança e segredo.
4· o Para que o Presidente do mell Real Erario
tenha todos os meios ncoessarios de pôr em practica o referido: mando que de todas e quaesquer
e taçõe por onde se fizer arrecadação ou Ele peza que pertença á minha Fazenda, ou lhe 'possa
vir a pertencer, lhe remettao no primeiros quinze dias do mez de Janeiro de cada anno~ hum
balanço da sua receita e de peza mercantilmente
feito acompanhado da relação das divida activas
e pa ivas de cada e tação; e aos Escri,ãe das
Juntas de Fazenda as im do "Continente do 13.râzil, como do Dominio Ultramarinos, além do
balanço explicado que .ao obrigados a remettcr
'.l.

(l

11

I

ao Erario Regio todos os annos, reme.tlão separadamente iguaes (abelIas e relações de dividas;
para o que todas as estações da Fazenda subaltemas ás juntas deUa lhes enviaráõ os seus balanços e relações, afim de serem remettidos para
o Erario Regio com os balanços das respectivas
Juntas da Fazenda, e poderem ser contemplados
'Ua oonta geral acima referida, que no seguinte
<lnno deve subIr á minha Real presença. Logo
que se verifique a falta de .algum destes balanç.os
e relações, o Presidente do Real E~'al'io fará sus}Jender do seu cargo ao Official de Fazenda que
fôr culpado de omissão, para depois se proceder
contra eUe como fôr de justiça.
I
TITULO

VI.

-Do Conselho da Faze1U/a.

L· Bei por bem outro sim crear e erigir nesta
Capital hum Conselho ua minha Real Fazenda, o
qual terá as mesmas prel'ogativas, honras, privilegios, autoridade e jurisdioção no Estildo do
,Brazil e Ilhas adjacentes, que tinha e exercitava
o ConseUlO da Fazenda de Portugal; conservando
a respeito das Colouías Ultramarinas, das Ilhas
dos Açores, 1\1adeira, Caho Verde, S. Thomê,
e mais Senhorios e Dominios de Afrioa e Asia,
a mesma jurisdicção que lhe oompetia e era pertencente ao Conselho do Ultramar do mesmo
Reino; servindo" ao novo Conselho de instituto
os Regimentos de I? de Outubro de 15.6, e de
6 de Nlarço de 1592, a Ca.rta de Lei de 22 de
Dezembro de 1?6J, e os AlvariÍs de 19 de Julho
de 1765" e 17 de Dezembro de 1790, com toda.
as outras Leis, Decretos e Ordens Regiás que
expressamente se não acbarem derogadas por outras posteriores, sobre a administraçao da minha'
Real Fazenda, além de tudo quanto ao diantej
vai expressamente declarado.
2.· Ordeno comtudo, que ao dito l'espeito fiquem existindo todas 'as Juntas de Fazenda erectas nas mais Çapitoanias do Brazil e Dominios
Ultramarinos; e por tan.to, a re'speito de terri~
torio coO!prehendido na administração e arreca.dação de cada huma das ditas Juntas, excrcitará
tão sómente o Conselho da Fazenda a iurisdicção
que exercia sobre os a sumptos da minha Fazen-da o Conselho Ultramarino, sem infraoçao do
quc se ach,a ucterminado pelas Cartas Regias da
creaçáo das refel'Ídas Juntas, pelo Decreto de 12
de Junho de 1779, e pelas mais Ordens posteriores, as quae mando contlnueRl provisi-onalmcnte a servil' de regimento e instituto ás mes·
mas Juntas.
3,· Sou servido por~m determinar, fiquem pel'tencendo ao expediente do Conselho, todos os
negocios e assumptos que até agora se expedião
por difl'erentes Juntas' OÓ Estações· deUe separadas, Co tiJiuando a conhecer de todo os artigos
da minha Real FaLeocla, sobre que eu não hou~
ver no Bl'azil positivan1P-rite deoretado lã separação
da jurisdicção do mesmo Conselho, c-omo são,
Armazen§ Reaes, Arsenal Real do Ex-ercito, minas
e metaes, tl'ibutos ou impdstos; ii ex-cepção comtudo do que... resp.eitar á p-oyoação e funélação de
terras, culWra e sesmarias della , c obl'lts dos
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Conselhos, por ser o conhecimento de taes objec- folha de juros do emprestimo que os seus habitos pertencent-e a Mesa do D!sembargo do Paço, tantes fizerão em virtude da Carta Regia de 6 de
a quem sobre os ditos assumptos conferi ames" -Outubro de 1996; e huma Junta denominada da
ma jurisdj.cção que exemita'Va o Conselho do Ul- Revisão da divida passiva da minha Real fazenda
<que autorisava os computos della, para depoi p
trama:l1.
4. o Será composto o dito Conselho da ;Razenda 'serem pagos segundo a forma que eu julgasse mais
de hum Presidente, que será sempre o do meu conforme e compatível com a justiça e urgencias
Real Erario, e dos Conselheiros que eu fôr ser- -do Estado: sou servido orc1enar que os titulos do
-vido nomear: ha-vendo uoicamente para o ex- 'asseritamento da dita folha e divida passiva que se
pediente delle hum Escri.'vão Ordinario, e outt'@ -p~o_cessavão pela Junta da Fazenda e pela da Re~
Supemumeral'io que ~in'a nos impedimentos dG Vlsao, passem para a casa do assentamento do
-0rdinar-io, por quem ordeno se expeção nos dias Conselho da Fazenda, para que neUe se examique não forem Santos ou feriados, todos os ner nem os titulos dos accionistas e credores; e pelo
. gocios; hum Official maior, óntro menor, dous que eu fôr servido reso!Yer sobre o que me conPapelistas, hum Praticante, e hum O.fficial de 'Sulta!' o mesmo Conselho a este Téspeito,. eu se
registo em cada repartição, assim do assentamen- lavrar a competente folha, p'a sando-se padrões
to, como de expediente: hum Porteiro do Con- -de juro aos capitalistas e credores, ou se di traselho; dous Continuos, hum l\ieirinho e seu Es- tarem os capitaes deste emprestin'io e computo
cl'ivão, hum Sollicitador, e hum Corretor da Fa- daqueUa divida, por consignaçõe de qualquer dos
z~nda; vencendo os ditos Mmistros e O.fficíaes, bem- reditos publicos que eu mandar applicar á sua
como os do meu Real Erario, os ordenados que amortisacão.
4·· Pélo que pertence aos ordenados, se fará o
eu pelos Decretos das suas nomeações fôr servido
c§tabelecer aos ditos empregados nesta Capital, -assentamento por despacho do Conselho, segundo
além dos emolumentos que por Lei, Ordem ou -eu o houver determinado por Decret-o, Carta,
-Alvará., ~u outro qualquer diploma; e do oompeRegimento lhes competirem.
tente hYl'Ó do assentamento g~rál ~ sé exh'ahiráô
TITULO VJl. -Do Despàcho dos negocios pe7'tencentes
annualmente aS'folhas de cada e tação de jli ti~a,
á lurtsdicção voluntaria e aontenciosa do Conselho
guerra, fazenda, ou ecclesiaslica, qlie devem, deda Fazenda.
-pois de providas, subir pelo .mesmo Conselho á
minha Real assinat'l:Ira e baixar ao Real Erario,
Habilitações.
'para serem Te!íistadas e entregues ao Thesoureiro
I.' Por quantq he e sempre 'foi hum dos ne- -Geral dos ontenados, a fim de pagar na conforgocios mais importantes que requer hum promp- midade deUas ás pessoas empregadas nas ditas
to expediente no despacho do Conselho da mi- estações Reaes e publicas.
5. o Para que as referidas folhas estejão prompnha Fazenda, o das habilitações das pessoas que
se pretendem legitimar éom Sentenç!ls de Ju ti- tas no prjncipio de cada bum 'ànno, e a pe soas
ficações, ou para succederem a outra'S pessoas que ilellas contempladas não fiquem privadas pela
tem mercês da minha ,corôa de juro e herdade, demora da minha Real assinatur-a, de receberem
ou em vidas, ou para me requererem a satisfação os seus. ordenados e pagamentos nos prefixos terde serviços de terceiros, ou para outros eifeitos de mos que par~ etles ficão estabeleoidos: etermin~..,
attendiveis cOllseq\lencias: hei 'por bem Mdenar dehaixo das penas de suspensão até minha merc-ê,
"que os papeis desta natureza, pertencentes ao Es- que cada hum dos officiaes do assentamento que
tado do BI'azp, ou aos meus dominios ultramari- em virtude deste meu Alvara sou servido estabeno , sejão repartido por huma igúal e rigorosa lecer, na sua repartição seja obrigado a ter prompdistribuição entre todos os Ministros do mesmo tas para subirem á mi1lha Real pl'esença até 'o fim
Conselho ~ no qual aqueUe, a quem por turno do m~z de Setembro de cada hum anno, a folhas
pertencer, senid de Relator para propôr os pa- que houverem de servir para pagamento do anno
peis e escrever o que fôr vencido' pela pluralidade proximo segujnte, a fim de baixarem por mim
de'votos, em que haverá sempre tres qonformes~ assinadas até o mel'. de Dezembro do anno em
recolhendo-se em hu~ cofre os emolumentos, que-subirem, e se poderem pôr' a pagamento no.
para no fim de cada quartel se repattírem igual- pTincipio do no'Vo aono.
6.· Oec-orrendo ao pretexto de se não lavrarem
mente por todos os ditos Conselheiros.
as follias no sobredito tempo, por causa de e
acharem embaraçada pelos novos assentamentos
Assentamento.
-e obitos d~s filho deHas: ordeno que todos os.
~. P P'OI'<Jue naS pr~entes circunstancias do Esordenados, juros, lenças, ou pensões que accrestado ainda se não acha estabelecida a r.emunera- cerem, 0\1 que vagarem depois do dia ultimo do
ção -de serviços pelas mercês de ten98s; sou ser- mel'. de Junho de cad~ hum anno, fiquem reser"ido ordenar que de futuro, havendo eu por bem vados para se lançarem nas folhas do anno proestabelecer a dita fórma de remuneração, se guar- ximo successÍ'vo, sem demora da eilíped-ição del~
de no 'as cntamento das ten.,Ças ~uailto se acha la , nem prejuho do pagamentos e arrecadações
5 p , -4 ~
do titul'O do Real Erario nos annos occorrentes.
.determinado ROS §§ 2
2 P,'da Lei de 122 de Dezembro de 1761 que regu7. o E por sel' mais conveniente ao. meu Real
- ou a júHsdicção do Conselho.da Fazenda-do Reino. seniço: hei POl' bem ordenar que toda as folhas.
5.1" Ha'V-endo comtudo nesta' PI,'hvincia huma d~ ordenailos, pensões, jw'os, tenças, ou outi'~
0

,
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u se bajão de pagar 'pela minha Real
,'cepção das da despeza miuda do extribunaes, armazeus e' Secretal'Ías
ejão processadas no Conselho, sob
t f'
lllidade e de não serem abonadas aos
om PIl'OS as despe7Jas que satisfizerem por
!
<
I
r outi'os titulas, ou folhas 'que não sejão
lavrada no referido Conselho, a quem ficá pertencendo' o assentamento geral de todos os titulas
.<las despezas de oontinuação, ou annuaes da mi~
nha ,Real Fazenda.

.Administrações.
.
Por sertm
nesta Célpita,l e PrcHin,

~e

dias aos Recebedores ou Administradores-, que
pelas distancias d;v.; suas residencias fizerem ·as
-entregas das minhas rendas por quarteis.
12. o Quando porém o Presidente julgar necessario para o augmento das rendas sobl'editas, que
algumas ,das que não são exceptuadas 'de arrema·
tação pela referida 'Lei de 22 de Dezemb110 de
-1761, se devem contratar, mas proporá para eu
deteDminar o que fôr'serviuo; obsenando-se comtudo o Alv.ará de 31 de Nlaio de 1800, o qual
expressamente detel'mina que todas as arrematações dos ramos da minha Real Fazenda sejão feitas em hasta publica.

,

S. o
cobrad~s
Contmo.tos.
~ia do Rio de Janeiro por administrações fiscaes
. o I
as rendas ab<\ixo declaradas: hei por bem deter13. o Sendo. impratica"el que algumas das .miminar que jámai se possão contract,a', ou ar- nhas rendas lcobradas em especie possão ser, adrendar daqui em diante todos os direjtos que se ministradas, seql que se eva,por:e grand,e parte de
iH'fecadarem por Alfandegas; os novos direitos da seu producto nas mãos dos pr:opostos, que he
Chaneellaria Mór; a passagens e registos da l?,a- preciso crear para o recebimento dellas e sua
rahiba, Parahibuna, Juruóca; as de Taguahi e do reducção a dinhei~o, maiormente em ,hum paiz
Parati; o s.ubsidio da agoardente daten;a; o di- tão dilatado, e falto por ora de ministr,os letrados
zimo do assucar; o equivalenl;e do contractO Q.o que possão o,ccorrer com a necessaria jurisdicção
tabaco; o rendimento da casa da moeda; a anca-I á effectiva cobrança das mesmas rendas ~ sem os
ragem dos navios estrangeiros; os direitos do sal subterfugios, delongas e prevenções que costue a contribuição de ~o réis por' alqueire do dito ,mão illudir os Juizes Ordinarios e Camaras das
ge nero : ordenando que todas as sobreditas.ren- Villas do sertão do Brazil : 'hei por bem OI:denar
das, e outras semelhante, se arrecadem por admi- que as miunças dos dizimos das Freguezias de
nistr-adores e tllesoureiros q,ue eu fôr servido no- cada huma das Provincias deste Estado, divididas
mear; e que estes entreguem ao 'l:hesoureiro Mór em ramos proporci'onados entre si, se arrematem
do meu Real,El;ario os computas do seus recebi- por tI,'iennio a quem mais der e melhores fianças
mentos na fórma~baixo declarada.
offerecer, com as mesmas condições com. que até
9. o Os Thesoureiros das Alfandegas mandaráõ .agora ~e arrematárão pelas Juntas da Fazenda resnos primeiros oito .dias de cada mel; ao Real Era- pectivas, pagando os conlractadores ou arrematanrio, .ou ás Tbe durarias geraes das Juntas, ·ou tes os preços dos seus arrendamentos 011 contractos
das Provedorias da minha Fazenda, onde as hou- por quarteis, hum sobre outro, segundo a ordem
ver, com guia a sinada pelo Juiz e Administra- do anno civil: e islo em quanto eu por motivos
01', e certidão do que bouverem tido de rendide maior utilidade da minha Real Fazenda não
Alento a&.. . ditas casas de arrecadação no mez ,mandar o contrario.
14. o O mesm.o sou servido se pratique nas renproximo antecedente, todo o recebimento que
nene ti,erão, assim em dinheiro, como em bilhe- das do dizimo do .pescado, vintena do peixe sal:te sobre os assinantes, na parte' onde até agora gado, pass,agens pequenas, e outros semelhantes
se admittirão; e isto debaixo das penas de sus- ramos ua mll~ha Real Fazenda, cuj,a fiscalisação
pensão, sequesh'o e prisão, pelo si,mples facto da absorveria em ordenados ou salarios das pessoas
nena empregadas, a maior parte do seu producto
demora da dila entrada.
10. o Os Recebedores.e Adminish'adores do sl).b~ annual: observando-se-em tudo quanto a .lJespeisidio da ag'uardente da terra, .do equi.valenle do to da solemnidadc das arrematações se acha eslacoutrato do tabaeo ~ dos dizimas .do assuear, d.o belecido nos §§ (l7, 28, 32, 34 e 5'5 do tit. 2'
subsidio litterario, ou de outra quaJquer das mi- da obredita Lei de 22 de Dezembro de 1761.
15. o No Conselho se faráõ tambem as arrematanhas rendas que tenha pntrad.a diaria, farúõ las
entregas do seu rec.ebimellto mensal na Thesou- ções d'e tod,os os contractos geraes da Corila, como
raria I)l.Ór do Erado n.os primeiros dias do mez são o contracto do tabaco das Ilhas dos Açores
proximo seguinte, na conformidade do que acima e Madeira; o contracto do tabaco para a China;
fica dit.o a respeit,o rto Thesoureiros das Alf(l.Dde- e o contracto do tabaca paraGôa, posto que doa~
g.as e debaixo da me ma cQmminação.
do esteja; o contracto do marfim de Angola e
II. o Os Thesoureir.os, Recebedores, ou AdmiBenguella; o da urzella; o do páo Brazil, 'em
ni tradores de iguaes ou semelhantes renda , .hum ou mais ramos; e todo os mais contractos
assim na Pro,rinciã, deste Estado, como nas dos Reaes estabelecidos, QU que eu hãja de manda,r
,
meus DQmillios Ultramarinos, ficão da mesma estabelecer.,
sorle obrigados a fazer a entregas dos seus rece16. o IgQ.alment~ perteoperáõ ao Conselho as
bimento nos The ouros ou cofre gerae das ren- arrematações úas !Dais rendas desta Capitania que
da publicas, nos sobreditos prazos, incorrendo dantes erá,p fejtas pela extipcta Junta da Fazenda
nas penas que ficão referidas os que o conh'ario de)la, 01~ veser:vadas ao Real Erario ,. p'õr excepraticílre,m; concedendo porém a esperlJ. de quin- ~erem p. ~ 0:y09:t!JOP9 $le rçis ann~a!'ls: ~~a res,
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peito da _l'eservadas das mais.Juntas de Fazenda,
sou senido ordenar" que nos cascls em' que as
circunstanpias erigirem <sef as arrematações feitas
pelas respectiyas 'Juntas, ou nos eD?- qU'é deve ve-'
rificàr-se a e}[oepção decretada, tenha arbitrio o
Presidente do meu Rear EI'al'io: e pam que se
eonsen'e a eompeteneia das jurrsdicções por mim
estabelecidas, mando Iie 'observe o seguinte: '
L7'· Quando se decidir pelo Presidente do El'ario Regio, ú vista das conta e dos lanços que
lhe l'emetterem as Juntas_da Eazenda, que convel!!
proceder-se nesta Capital á arrematação da renda,
e rcmetteráõ aó Conselho as condições e papeis
originaes com despacho d<;l mesmo Presidente,
em que declare achar-se' ,o r~ndimento nos termos de ser arremata,do, havendo lanços que che
guem á quantia, que Jlie ,parecer' justa. Fará logo
então o Conselbq P?r a renda .em 'Praça, e pro":
cederá a contrata-la p~los termos legaes: aos
quaes se,guindo-se etrectivamente a arremataçã?,
e dando ao arrema~ante o c,ompetente Ahará ae
correr, to,rnará a remettf'lr os mltsmos papeis originae~ ao Erario, ~epois 'de mandar regisfar na
respectiva Secretaria os documentos do esti1o.
E quando não haja l~nços ou concQrrerem motivos ou raLzões, pelas ~aes pareça ao Conse1liô
não de,'er Wtim<1!': a arremataç~{) da'renda) remet-\
terá então os papeis com' o assento que se ~omar,
á Mesa uo Real Erario, para que por elle se ~xpe
ção ás respectivas Juntas as ordens que lhe parecerem mais convenientes para o augmento do contrato ou admini tração da sohredita renda, acompanhadas rIos documentos que sobre ella remetteu
aa Er.ado, 00 guardando-se estes na respectiva
Contadoria: geral delle, p'aTa depois sel'virem de
instrucção ás arrematações que e houverem d&
fazer, como parecer mais' conveniente ao bem, e
augmento da minha Real Fazendà.
18.· Pelo que pertence ao despacho dos neg'O'"
cios da Jurisdicç~o Conteneiosa', observará a
Conselho ID. iolavelmente o' -disposto no titulo'
terceiro da Lei de 22 de Dellembro 1de 1761.
TITULO

Da. natureza dos .e1npregos e incum, bC71clas do Emrio Regio.
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Deoreto de 8 de Maio de 1790-, é 26 d~ Julho
de 1802, fizerem os Oi:liciaes do Erario Rétio,
sendo para i so pl'OpO tos pelos respectivos Contadores geraes, e nomeados pelo 'P'residente, I11eS
serão gratificados pela minha Real Fazenda, na...
forma dos sopl'editos Decretos que mando se observem ao dito respeito.
Pelo que mando, etc.' Dado no Palacio do Rio
de Janeil'O, eQl: 28 de Junho de 1808. -.-PRlNPI~E
com guardai ,D. :F'e.rriando Jqsé de Porwgal.Com todos os Registos competentes.

.,

D~CRÉ~O DE

29

DE

JUrno.

, 1\1anuscrip to autheritico.

Tendo tespeito ás'virtti'des, qualidades e mais
parte~ que ~óbc3i}rem 'ba p'éssoa de FI'. Jo é de
1\loraes, meu Esmoler l\Iór e Deputado da BulIa
da Cruzada: hei por bem, me praz nomea-Io
Corl:unissario geral da mesma BulIa da CrtÍzada.
E usará de t~~os os pod~res e jurisdicção que tinha o de LIsboa, 'vencendo o orC!enado annual
pelo rendimento da Bulia de 1:600:[booo réis
que lhe será pago desde o 1. de Janeiro do corrente anno. Palaoio do Rio de Janêiro em 29 de
Junho de 1808. - Cum a Rubrica do Prinoipe
Regente Nosso Senhor. - Aclta-se CL {l. 44 do Liv.
0

ele Reg. ele Decl'etos nô Al'cllivo de, tSecretai'ia elo
Imperio. '
,

, 1. q

,

DECRETO DE

.29

~1anuscripto

DE J1J1''lIO.

.'1

authentico.

At'tendendo ao pre timo e inteiligencia, com
que me tem servido Francisco B!;lnto Maria Targini, 'Escrivão d'a ertincta Junta ila ~eal Fazenda
dest Cidade: hei por bem nomea-Ió Thesoureiro
IIlór do meu-Keal Erario que' fui servü1.o crear por
Alv'àra de 28' do corrente, vencendo o ordenauo
annual de l:~~O:[bO~o r~is e:.~ais,480.t.Do~0 réis
pal'a quebras que lhe serao pagos aos quarteIs pela
folha respectiva. O Prestdente do meu Real Erario
o tenha assim entendido e o faça'executar com os
despacho necessarios. Palacio do Rio de Janeiro
em 29 de Junho de 1808. -Com a Rubrica do
PI:incipe Regente Nosso SCUhOI', -.Áiclta-se a {l.

1. o Sou servido ordenar que os empr~gos, lu
gares e incumbenoias do refelfido Erado se não 54 do hiv. 1.. de Reg. de D~cl'etos qW Arcltivo da
possão para qualquer effeito julgar como oflicios Secl'etada do /mpel'io.' I
pertencentes ao direito consuetudinario. Determino que tenhão a natureza de meras serventias
DECRETO DE' ~9 D~ JU no.
triennae~ vitali.cias, de que não tirarâõ cartas,
nem pagaráõ direitos, alg,ons de Chancellaria as
,
Ma:nuscripto authcnticoJ'
pessoas que eu houver por bem nomear para os
Tendo oonsideração á intel)igenéia e prestimo,
exercerem; ficando -sempr~ am~Yiveis ao meu
Real arbitrio, á exoepção dos Continuos do Era- com que me tel!! servirlo lI'1anoel Jacinto ogueira
rio que poderáõ ser despedidos pelo Presidente. da Gama, actual Escrivão da Junta da Real Fa2.· As mesmas EessoaS que occuparem os so- zenda da Capitania de NEnas Geraes: hei por bem
bred'itoS' empl'egos e lugares, venceruõ os ord~ , nomea-lo Escrivão do meu Real Er3rio que fui
rtàdos q'ue para sua decente sustentação tenho servido crear pelo AIYar~ de 28 do corrente, ven6s~abeleé~dó, sem que seja pe"'lDÍttido l~varem cendo o orde ado annual de 1 :60o:/j)000 réis que
das partes emolnmento algum pelo -simples acto lhe serão pago~ aos quartei pela .r0~a respecti,:a.
de p&:ga'r ou receber qiIe são privativos dI? meu O Pre idente do meu Real ErarlO o tenha aSSlffi
Reol Erado: porém as liquidál'Ões, ou a~usra entendido e o faça executar <!om os'despachos nementos das contas que em virtude tios meus Reaes éessarios. Palacio do Rio de Janeiro' em :19 de
11
TOlllO I.

ANNO DE 1808',
.oor a· Rnbr"ca do Principe
e tr , 0'0 enhor. -Ac(ta-se a {l. 54 c 'Ccrs.
'j I. ri R g. a,' D.cc/:lJtO$ no Arcltivo- dce SeI'l:elar'ia cy", !unperio.
DECRETU DE

29

DE JUNHO'.

Manuscl'illte a!,thentico..

Capitania, para o lugar de Contador Geral !la
primeira repartição. do Erario Regio, ycnccndo o
ol'denado annual de 1:200:tbOO,o l'éis pagos aos
q.uarteis p.ela f'Olha respectiva. O Presidente do
meu Real Erarie- o tenha assim el!lteadido e o faça
eXe01:ltar com os de!tp('jCh~ nece.ssarios,. Palacio
d0' Rio de J aneir@ em. 29 d~' J unho de 1808.Com a Rubrica do Príncipe Regfmte Nosso Senhor, - Aclta-se a {l. 57 do Liv. 1. de Reg. de Def'J;e'los 110 /ircltivo da SecretaJ'iú> dO'IT)'pe7'io.
0

Hei por bem nomear a Knrónio ':Homem d'o'
XmarM que foi omeial db assentamento da Junta~
da Fazenda desta Pravllcia, para lugal' de segundo Escripturario da Thesouraria l\'l6r do Erario Regio, vencendo ,o ordenado ilDn,ual de 4oo:ti>
réis que lhe serão pagos aos quarteis pela folha
respectiva. O PFcsidente doi meU' Real Erario O·
tenha a sim entcndido e, o faca executar com. os'
rfespachos n.ecessarios. Pa1aci~ do lho de Janeiro
cm 29 de Junlio de 1808. - Com. a Rubrica d'o
Principe Regente Nosso Senhor. -A,cha-se a {l.,
40 v. do Litl. 1. <> de Reg. de D:Ccl'cfos. no Al'chivo dá,
Secretaria do ,fl11pel·io.
Na mesma conformidade' a Venancio José' d
Azevedo Bello_

°

DEClIE'DO .DE

29

DU JUNIiO;,

Manuscl'ipto authentico.

Hei. Ror bem nomear :1,. ÂJiloUna,rio' José' de'J!a-,
1ia que foi Amanuense da Secretaria da .Junta. daI
I!azenda desta Provincia, pata o lugar de tercei1'O
.Escripturario da, Tuesouraria l\Iór do Eral'io Re.lrio, vencendo o ordenado annual d'e 200~OOO'
I' ~i que lhe erão' p'agos aú;!'Clu'ai'tcis pela respectiva folha_ O Presidente do meu Real Erario o tenlia :lssim entendido e o fa a executar com os
despacho, necessarios, Palacio do Rio de Janeiro'
em 29 de .uniío ~e 1808. -Com ~ Rulil'ica (h
Principe Hegente N:osso ~enhor. -A'cfuL-Sf a fi.,
!J'o v. do Lí. 1. ~ a~ Reg. dê Decretos no Âl'chivo da
__, ecretari(e dó !11IIlc1·io.
,
a me ma conrormidad'e
a.
Razilio
José
Pinto.
.tl
•
lJEC'ilE70' 1m

,.

29

DE JU

'no.

Manuscl'ipt0 authentico.

ll'ei' plll"toem- 110mea'l' !l' José Antonúl B'al'bosa'
qll'e foi, 1> ol'rei r()\ doa Ju-nta da' Real Fazenda desta·
ProYincia" para o lugar de Portoil'o do Erari{) Re-'
io, yencendo o ordenado annual de 400 .. 000
l'éi que lhe erão pagos- aos quartei pela folha
l!C pectiYa. ú' Presidente do meu Reaf Erario' \
e o faea executar com o '
ilha a im entendi
11 _pacho necessados. PalaciÔ do .Rio de Janeiro
'01 29 de' iunho de 1 cI '. ~'êOD1 a Rubrica do
~rincipe R~gente os o Senhor. -Acha-se a [r.
ii1 do Ei. L, de Reg. dê Decl'etl:fs 110' Al'cllivo do'
Plllf;el'I·O.
,
D!l(l~lil'O, Dli:' 29, DE· JU~O,.

lUànuscl'ip b' aül-Uclttico: '

ill"e' PO!: bem. p9D1

;U'

a,JoãQ Jhps~Cl; d:e Me\l{}
df.lSla

h foj,Go~nl(!l«O!i C~ll<l!'Qa'Ju,n:t:l, dq,'5'Mel1da

29

DECRETO DE

DE JUNHO.

Manuscl';pto authentico.

Heí por bem nomear a Bonifácio José Scrgio
óa Silva que foi primeiro Escripturario da Contad'oria Geral da Junta dã Fazen d'a desta Capitania,
pa'ra' o lagar de primeiro Escripturarío da Contadoria Gcral da prúl1eira repartição do Erario Regio, vencend'o o orcl'enad'o á'nO'llaf de 600~000
réis que lhe serão pagtl'S aes' quarteis pela respectiva folha. O Presidente d'o' m.eu Real Erario o teuha assim entendido e o faç<1 executar com <;>s despachos necessarios. Palacio do Ri6 de Janeiro em
29. d'e Junho de 1808. - Com a Rubrica do Principe Regenle _ osso Senhor. -Aclta-se a {l. 57 do
Liv. 1.· dc Rcg. de DeCl"etrls do. Al'cltivo d(( Secretra'ict
Em Imperio.

29

DECRET6 DE

DE JlINnÜ'•

l\IanuS'cripto1 autlienfico .

Hei, pOt' qem. nome<:r a l\Ianoel Joaquim d'Oliveira Leão C:Jue foi terceiro Es~ripturario da Contadoria,Geral da J \lon~a da Fazenda, desta Capitani:l,
p.at;a o lugal' de segundo Escl'iptUl'ario ua Contadoria da primeira repartição> d0 Et ario Regio,
vencendo' o ordenado,; annual de 40o:tf;oo'0 réis
que lbe iler.:.ão pagos aos· quarteis pela,lIespectiva
W!fla. O Presidente eto moo Real :EFario o tenha
assim. enoondido e o Jaça executar com os despachos necessarios. Palacio do Rio de Janeiro em 29
de-JIl1Dhe de r808, -Com a Rubrica dO'Príncipe
Reg'ente Nosso, Senh0'l'.-Acha-se a {l. 55 v. do
Lh,. 1. de Reg. ele Decretos no .il.rcltfvo da Secretaz'i((
rio Imperi'(/.
Na mesma' cawformidlltte l\lanoel Duarte- Nllaes e' a F«Lix P'el'eira d' Andrade.
1

0

29

DECRETO DE

'.

I,

DE JUNHO'.

lIiartuscripto authen rico.
I

Hei p{)r gem R{)mea,r a Lui?i i.\ianoel AI'\\ares de
A,zeved:o que foi EscriJlt1;l1'al'Ío da Contadob'Ía Ge'l'a,l da Junta da Fazenda- desta, Capitania, para l}
lugar de terceiro E oripturado da-<;',ontad:Oria Gel.'.aL da primeú'a r:epartição do- El'ariQ' Rsgio-, veA":
eendo o ord-eaada. aUl;l-Ual' de 2QO;fj)000 réis q,,!0
l.he serão pagos a#;'s quartei Rda- mspectiva folha.
O Presidentlt da meu Rea~ E"ral'io o tenha assim
entendido, e o faça ex.ecutar com os de, paehM ne:ce~al1i,ps. Palackl do Rio d-p Janeh'o em 29 def. U'~
llh,(f"çro. loSe8,...... , Com a Ruhri~a- do :rrin(;ir~\Jj'~-

ANNO DE 1808.
g'ente Nosso Senhor.':- Aélta~sc a {l. 56 elo Liv. 1.·
110 Arcltivo ela SecI'etari(t do lm

de Reg. de Decretos
perio.

DECRETO DE

29

'U~HO.
I

A

l\Ianuscripto authenticb,

"". -

~.:',!.

Na mesma conformidade á José Aniüeto Ran- '
Hei por bem nomear a Narcizo . nto i, da Ro~...-
gel ue Caldas Tello e a Francisco de 'Seixas Souto cha SOat'es que foi Amanuense da ContaaGrl lO
Maior.
ral da Junta da Fazenda desta Capitania, para o lugar de terceiro Esaripturario da COlltadõria geral
da segunda Repartição do Erario Regio, vencen~
DECRETO DE 29 DE JUNllO.
do o ordenado de 200:tPOOO réis que lhe serãe
pagos aos quarteis pela folha respectiva. O Pt'e iManuscripto authentico.
dente do meu Real Erario o tenha assim entenuiHei POI' bem nomear á Antonio' Marianno de do e o faça executar com os despachos necessaAzevedo, que foi primeiro Escripturario Conta- rios. Palacio do Rio de Janeiro, em 29 de Junho
dor ela Contadoria geral da Junta da Fazenda de 1808. - Com a Rubrica do Príncipe Regente
desta Provincia, para o lag'ar de Contador geral Nosso Senhor.-Aclta-se 11 {l.
e'1l. 'do Liv. L·
da segunda Repartição do 'F:rario Regio, vencen- de Reg. de Decretos no A I"c/UVO da Secretaria do Jmdo o ordenado annual de I: 200:tbOOO réis, que ptl'io,
lhe serão pagos aos quartéis pela folha l'espectiNa mesma conformidade u José 'C'amillo da 5il~
va. O Presidente do meu Real Erario o tenha \'a e a Vasco Henrique de Amol·im.
as im entendido, e o faça executar com os despachos necessario. Palacio do Rio de Janeiro,
DECRETO DE 29 DE' \TUNDo.
em 29 de Junho de 1808. -Com a Rubrica der
Principe Regente Nosso Senhor. - A c/w-se a [l.
l\lanuscripto authentico.
58 do Liv. 1.. -de Reg. de Decretos no Arcltivo da
Hei por bem nomear a Francisco de Paula Ca~
Secret((l"ia do Imperio.
brol de Mello que foi Escriptural'io Contador da
contas preteritas da Real Fazenda desta Provincia,
para o lugar de Contador ger'al da t~rceÍl'a repat·DECRETO DR 29 DE .UNHO.
tição do Erario Regio, v6ncendo o erdenado anManuscripto aulhentico.
nual de 1 :200:t/)000 réis, que lhe serúõ pagos
Hei por bem nomear a João José Rodrigues ao quarteis peja folha respectiva. O Presidente
Val'eiro que foi seg'undo Escripturario da Conta- do meu Real Erario o tenha a,ssim entendido, c
doria geral da Junta da Fazenda desta Provincia, o faça executar com os despachos necessaries.
paro: o lugar de primeiro Escripturario da Con- Palacio do Rio de Janeiro, em 29 de Junho de
tadoria geral da segunda Repartição do Erario 1808. -Com a Rubrica do Príncipe Regente -osRegio, vencendo o ordenado annual de 600:t/) so Senhor. ~ Acha-se a tI. 39 !.l. do Liv. 1.· de
réis que lhe serão pagos aos quarteis pela folha Relf' de Decretos no Arcitivo da Secret(tria do Imrespecti,'a. O Presidente do meu Real Erabo o pert?
lenha assim entendido" e o faça executar com os
'DnCRETO nE 29 D1> JU~'lIO.
despachos necessarios. Palacio do Rio de Janei1'0, em 29 de Junho de 1808.-Com a Rubrica
IIIanuscripto aUlhentico.
do Pl'Íncipé Regente 'osso Senhor. -Aclta-se a
Bei por hem nomear a Manoel jOâCfUlm Freire
{l. 58 v. e 40 do Liv. 1.· de Reg. de Decretos no Arr/ti:lio da Secretaria do Impc"io.
que foi primeiro Escripturario upranumcrarió
da Contadoria geral da Juntá dá Fazenda desta
Ptovincia, para O lugar de primeira EscripturaDECRETO DÉ 29 DE JUNHO.
rio ela Contadol'ia geral da terceira repartição do
:trario Itegio, vencendo o ordenado anImal de
l\ianuscrlpto auluentico.
600:t/)000 réis, que lhe seraõ pagos ao qual'teis
Hei por bem nomear II Franci co Co.etano da pela folha respeétiva. O Presidel)te ~o meú Real
Silva que foi terceiro Escripturario da Contado- Erario o tenha assim étltel1dido, é o 1'a9a execuria geral da Junta da Fazenda desta Provincia f tar com os de paehó necessatioS. -Palacio do
para: o lugar de segundo E criptural'Ío da Centa
Rio de Janeiro, em 29 de Junho ele 1808. - Com
dOl'iét'gel'lll da segunda Repalltição do Erario Re- a Rubrica do Principe Regente Nosso Senhor.gio', vencendo o ordenado annual de 400:t/)000 Acha-se a {l. (~o do L.il). L · de Reg. de Decretos nó
réi qUe lhe serão pagos aos qmtrteis pela! folb;\ AI'chito da Secretarict do Imperio.
respectiva. O Presidente dO'meu Real Erario o te~
nha assim entendido e o faça exccutar com os desDECRETO DE ~g DÊ JUNHO.
'pachos necessal'ios. Palacio do Rio de Janeiro,
em 29 de Junho de 1808. -Com a Rubrica do
Manuscrlpto antlientico.
Príncipe R~gente NQSSO Senbor.;r-Acha-se a {l.
58 do Liv. L· de Reg. de Decretos '/to "'/rchi'o da
aei por bem nomear a João Carlos Cok'l'êa.LeSecI'etaria do Impe)'io.
mos, que foi Omcial Papelista da Secretaria da
Junta da Fazenda desta Província, para o ll,lgar
Na~esma conformidade a 1"laria>\lno PinHI Lo~
lJ;t'to l' ~ LHiz Veaaneio Ottoni.
de se~undo Escl'ipturario da Cóntadol'i<\ geral da

5,

J

ANNO DE 1808.
ll1rr -ir I' '3 tição do EI'ar:jo Regio, vencendo o
O 'I. nado .lnnual de 400 "000 réis, que lhe seilõ pagos ao quarteis pela folha respectÍYa, O
Presidente do meu Real Erario o tenha a sim ent'endido, e o 1'a a exeoutar com O despachos
necessarios. Palacio do Rio de JaneÍl1o, em 29
de Junho de 1808. ~Cotn a Rubrica do Principe
Regente
o so Senhor. - Acha-se a fl· 50 do
Liv. 'L o de Reg. de DeC1'etos no A7'chivo da Secretaria do Impcl'lo,
'a me ma conformidade a Filippe Ilenrique da
Costa, e a 'Francisco Lucio da Silva Serqueira.
.DECnE.TO DE

29

DE Jül\"llO.

Manuscripto authentico.

Hei por bem nomeaJ: a Diogo Barhosa Rego,
que foi Amanuense,da Contaqp):ia geral da Junta
da Fazenda desta Provincia, para o lugar de terceiro Escripturario da Contadoria geral da terceira repartição ao El'ario n/egio, vencendo o ordenado annual de 200:tbOOO ~'éis, que lhe sedõ
pagos aos quarteis pela'10111a respectiva. O Presidente do meu Real Eràri'O o tenha a sim entendido, e o faça executar com os despachos necessarios. Palado do Rjo de Janeiro, em 29 de Junbo
de 1808. - Com a ,Rubrica do Principe Regente
Nos o Senhor. - Acha-se, a fl. 59 dó' Liv. 1.0 de
Reg. de Decretos no Arclzi'Vo da Se~Tetai'ia do ImpCl'io.
.
a me ma oonformidade a José Procopio de
Ca tl'O e a Fráncisco d'Araujo Landin.

,

DECRETO

-nW 29

DE JUl\"llO.

Manuscripto autbentico.

Tendo considera ,-o ao zelo, honra e pre timo
com que me, teJ:l1 eI;vido Jo é Egydio Alvares de
Almeida, ConseUleiro de Capa e E pada do ConseUlO Ultramarino: llei por bem fazer-lhe mercê
de: hum lugar de Cons,clllCiro do Conselho da minha Fazenda de Capa ê Espada, que fui servido
crcar l?or Alvará. de 28 do corrente, coTO o ordenado, de c800:t/Jooo réis, e mais emolumentos
que lhe pertencerem. O Conselho da Fazenda o
tenha assim ente~dido, e llle .mande pa~sar os
de pacho necessarios. Palacio do Rio de Janeiro,
em 20 de Junho de 1808. -Com a Rubrica do'
Principe Regente TOSSO.Se.Dbor. -Acha-se a fl.
55 e v. do LLV~ 1. o de ~eg. de Dec'fetos 110 A7'chivo da
Secreta/'ia do lmpC7'io.

tulo. Palacio do Rio de Janeü'o, em 29 de Junho de 1808. --'-Com a Rubrica do Principe Regente No so Senhor. -Acha-se a fl. 44 do Liv.
1. o de Reg. de Decretos 110 Archivo da Secretaria do
lmpel·io.
DECRETO DE

29

D~ JUNHO

Manuscripto aul1tentiCo.

Hei por bem nomear a'Antonio Felicianno Serpa que, fo~ Omcial Maior da Sem'ctaria da Junta
da Fazenda desta Provineia, para o lugar de Escrivão Supranumerario do Conselho da Fazenda,
vencendo ~ ordena,do annual de 60q;fj)00p reis,
que lhe seráõ pagos aos quarteis pela folha respectin. O mesmo Conselho o tenha assim en~endido e lhe mande passar o competente titulo.
Palacio do.Ri de Janeiro, em 29 ae Junho de
1808. - Com a. Rubrica do PrinQipe Regente
Nosso Senbor.-Aclu,Hc afl. 4í v. 'do Liv. ],°qe
Reg. de J) eoretos [110 (i 7:f/nvo da s.e,creJ~aria do Impe7'io.
'Jo' d:>
DECRETO DE

29

DE J

'no.

Manuscripto authentico.

Hei por bem nomear a Simeão E teHita Gomes
da Fonseca, que foi Official da, Secretaria da
Junta da Fazenda de ta Provincia, para o lugar
de Omcial lUai'or da repartição do Expediente do
(lon elho da minha Real,Fazenda, vencendo o
ordenado annual de 400:jj)00o réis, que lhe' seráo
pagos aos quaJ:tei pela respectiva folha. O me,smo
Conselho o tenba a sim entendido, e lhe mande
passar ,o competente titulo. Palacio do Rio de
Janeiro, em 29 de Junho de.1808. -Com a Rubrica do Principe Regente Nosso Senhor. -Acl/ase a fl. lp v. e 43 do Liv. 1. o dc Reg. de Decrctos
no A:rc/zi'Vo ela S eC7'etaria do Imperio.
DECRETO DE

29

DE JUNHO.

Jl<lanuscnipto aUlhenlico.

Hei por bem nomear a Luiz Carlos Corrêa
Lemos, que foi terceiro Escríptural'Ío ua Contadoria geral datFazenda desta P..rovincia, para Official da repartição do Expediente do Conselho
da minha Real Fazenda, -vence'ndo ,o ordenado
annual de 300:jj)000 réjs~ que lhe seráõ ~gos
aos quarteis pela folharespeoti;va. O mesmo Conselho o tenha assim entendido, e lhe mande passar o competente titulo. Palacio do Rio de ~a
neiro, em 29 de Junho de lS08.-Com a RubrIca
do
Principe Reo-ente OSSÓ Senhor. -Acha-se, a
DECRETO DE 29 DE JUNHO.
fl. 42 do Li'/}. .l.~ de Reg. de DeC7'etos no A,rchi:vo,
Manuscripto authentico.
da Secretaria do Imperio.
_ a mesma cpnformidade a José Raimundo CaPor concorrerem na pe oa de Joaquim Jo é
de Souza Lobato a qu;didade para bem me er- . brai de MelIo.
vir no officio de E crivão do COD elho da FazenDEC~O DE 29 DE JUNHO.
da : sou ervido f<!Zer-Ihe mercê do referido omcio, 'Vencendo o ordçnado annual de 1:000 ' 000
lIIanuscripto aulhentico.
réi , que lhe erúõ .pago ao quarteis pela folha
lIei por beíh nomear a Luiz Francisco f.fa~a,
respectiva. O mesn10 Conselho o tenha assim
~ntendido , e lhe man le pas ar o competente ti"
.que foi Amanuen<t; da Contadoria geral da Júnta

ANNO DE 1808.
da Fazenda desta Província, 'para o lugar d'Official Capelista da repartição do Expediente do
Conselho da minha Real Fazenda, vencendo o
ordenado de 200:jj)000 réis, que lhe serúõ pagos
aos quarteis pela respectiva folha. O mesmo
Conselh.o o tenha assim entendido, e lhe mande
passar os de pachos necessarios. Palacio do Rio
de Janeiro, em 29 de Junho de 1808. - Com a'
Rubrica do Principe Regente Nosso Senhor.AcHa-se a {l. 42 V. do Liv. I.· de Reg. de Decretos
110

A,'chivo da Secretaria do Imperio.

Na mesma conformidade a João Rodrigues Cunha, a José Caetano de Britó, e a Joaquim Pires
Farinha.
DECRETO DE

29

DE JUNHO.

Manuscripto authentico.

Hei por bem nomear a José Joaquim da Silva
Gaivão, que foi primeiro Escripturario suptanumerario da Contadoria geral desta Provincia, para o
lugar de OfficialMaior da repartição do Assentamento do Conselho da minha Real,Fazenda, vencendo o ordenado annual de 400~ réis que lhe seráõ pagos aos quarteis pela respectiva folha. O
mesmo Conselho o tenha assim entendido, e lhe
mande passar o competente titulo. Palacio do
Rio d~ Janeü'o, em 29,de Junho de 1808.-Com
a Rubrica do Príncipe Regente Nosso Senhor.A cfta-se a {l. 41 V. do Liv. 1,. de Reg. de Decretos
11P Arclúvo da Secretaria do Imperio.
-DECRETO DE

29

DE JUNHO.

Manuscrip~o authentico.

Hei por bem nomear a Germano Antonio Teixeira de l\loraes que servia de. Ajudante de seu
}!ai João Pedro Teixeira de Moraes, que era Sollicitador da Fazenda do Conselho delia em Lisboa, para o lugar de Sollicitador da Fazenda no
Conselho 'que fui servido mandar crear nesta Capital, vencendo o ordenado annual de 6fJ~000
réis pagos pela respectiva folha, e os próes e preGalços, que direitamente lhe. pertencerem. O
mesmo Conselho da Fazenda o tenha assim ent~ndido, e lhe mande passar 09 despachos necessarios. Palacio do Rio de Janeiro, em 29 de Junho de 1808. Com a Rubrica do Príncipe Regente Nosso Senhor.-Aí;fta-se a {l. 43 e v. do Liv.
I . ' de Reg. de Decretos no Archivo da Secretaria
do Imperio.

DECRETO DE

29

DE JUNHO.

Manoscripto aothcntico.

Hei por bem nomear a José Ferreira de Amorim, que. servia de Corretor da J~nta da Fazenda
dêsta Provincia, para 'o lugar de Corretor do
Conselho da Fazenda que fui ervido mandar
estabelecer nesta Capital, vencendo'o ordenado
de 60:t/Jooo réis por anno, que lhe seráõ pagos
aos 1U~teis pela folha respectiva ~ e os próes e
pr.ecalços que dir.ei.tamente lhe pe"tencerem. O
TOJtfO I.

mesmo Conselho da Fazenda o tenha as~im entendido, 'e lhe mande passar os despachos ne-:essarios. Palacio do Rio de Janeiro, em 29 de Junho
de 1808. -Com a Rubrica do Principe Regente
Nosso Senhor. -Acha-se a {l. {~3 do Liv. 1.. de
Reg. de Decretos no Al'chivo da SeC1'etaria do Imperio.
ORDEM DE

29

DE JUNHO.

Maouscripto aothentico.

O Principe, meu senhor e tio, attendendo ao
que lhe representou o Cirurgião Mór da Armada
Real sobre os inconvenientes que se seguem ao
Real serviço e á'Real Fazenda de não se exigir dos
Boticaríos que desembarcão, huma prompta prestação das suas contas, foi sel'Yido ordenar, que
immediatamente ao desarmamento de qualquer
embarcação da Real Corôa, seja o respectivo Botica~io obrigado a fazer conduzir a sua botica para
o lugar destinado pelo Cirurgião Mór da Armada
Real, ficando sujeito a dar perante ene as suas'Contas, para que além de se evitarem por este modo
descaminhos, possa tirar-se a possivel vantagem
dos medicamentos quc restarem, ou sendo empregados no Hospital Militar, ou no preparo de
outras boticas que de novo sejão necessarías. O
Vice Almirantc Intendente da Marinha o tenha
assim entcndido e faça executar pelo que lhe pertence, fornecendo ao dito Cirurgião Mór todos os
assentos originaes que lhe requercr para poder
cumprir esta Rcal determinação; e quando dc ):lUm
tal fornccimcnto possa vir a resultar prejuizo á
Rcal Fazcnda da Marinha, ou grandc embaraço na
marcha da Intendencia;substituir-lhcs-ha copias as
mais authenticas e formaes. Quartel General da
Marinha no Paço doRio de Janeiro 29 deJunho de
1808. - Com a Rubrica do Senhor Infante Almirante General.
AVISO DO

1. o

DE JULHO.

Manuscripto :lUthentico.

m.·· e Ex.·· Sr. -O Principe Regente Nos o
Senhor he servido mandar participar a V. Ex. qlle
toda a poIvora que vicr agora de fora, ha de ser
comprada pela Fazenda de Sua Alteza Real e gnardada nos armazens quc estão confiados a administração de V. Ex.; e que por consequencia V. Ex.
deve mandar apromptar da outra banda 4a enseada,
os armazens necessaríos para cste fim, dando V.
Ex. conta por esta Secretãria d'Estado, de toda a
polvora que fôr encontrando, f! dos preços porque
os negociantes a importão de fóra e querem ven<ler, para que se lhe compre, paguc e fique toda
á disposição do mesmo Senhor. Deos guarde a V.
Ex. Paço em o 1.. de Julho de 1808. -D. Ro-'
.ddgo de Souza Coutinho. - Sr. José Caetano de
Lima.
DECRETO DE

4

DE JU.LHO.

Mannscripto authcntico.

Hei por bem nomear para Capellão do Conselh.
da Faz.e&da, a Francisco de Assis Saraiva, PresbiI~

ANNO DE 1808.
tero'

l-

rue vencerá o ordenado annual de
P gos pela folha respecti va. O mesmo Co el o a Fazenda o tenha assim entendido
e lhe mande passar os despachos necessarios. Palacio do Rio de Janeiro em 4 de Julho de l808.
- Com a Rubrica do Principe Regente Nosso
Senhor. -Aclta-se a'fl. 44 v. e 45 do Liv. LO ele

cipe Regente Nosso ·Senhor.. - A cita-se a fl. 46 do
Liv. L o de Reg. de Decl'etos no Archivo da Sec/'eta'
l'ia do Imperio.

Reg. de Decretos no A rcltivo ela S ea'etm'ia do Imperio.

Pois que no desat'mamento das náos devem as
boticas ser entregues á ordem do Cirurgião l\Iór
da armada, prompta, immediata e directamente,
pois que de mais a mais ao mesmo Cirurgião 1\'16r
se entregão o assentos da receita e despeza relativas ás mesmas boticas, parece consequencia necessaria e conforme á boa ordem que as certidõe .
em forma passadas por aquelle Cirurgião Mór sejão e se reputem documentos bastantes, para fazer
constar na Intendencia e Contadoria da Marinha,
o estado das contas e responsabilidade dos Cirurgiões e Boticarios designados por taes certidõcs:
pelo que mando ao Vice Alrpirante Intendente da
l\'larinh.a que expeça as ar dens necessa,rias, para,
que assim se fiquc entendendo e exec\ltando. Quartel General da Marinha no Paço do Ri,o de Janeiro
5 de Julho dc 1808. -Com a Rubrica do Serenissimo Senhor Infante Almirante General

1

5ú.~oo f'

I

DECRETO DE

lJ.

DE JULHO.

l\1aouscriptu authentico.

Sou servido nomear a Luiz Antonio de Faria
Souza Lobato, official maior do registo das mercês, com o ordenado annual de 400:t/Jooo réis
pagos aos quarteis pela folha respectiva. E hei ou~
tl:O sim por bem que elle poss'a servir nos impedImentos do actual ESCl'Ívão da Camara no mesmo registo, lHathias Antonio de Souza Lobato. O
Conselho da Fazenda o tenha assim entendido e
lhe mande passar os despachos necessal'Íos. Palacio do Rio de Janeiro em 4 de Julho de 1808.Com a Rubrica do Principe Regente Nosso Senhol'. - /1 cita-se ,a fl. 45 v. do !"iv. L,O ele Reg. de
Deoretos no Al'c/UVO da SecretarLa da Impel'io.
AVISO DE

lJ.

DE JULHO.

aRDEU DE

5

DE JULHO.

l\1anuscripto autheotico.

t:JECRETO DE

13

DE JULHO.

l\1aouscripto autheotico.

l\1oouscripto autheotico.

O Principe Regente Nosso Senhor he servido
que V. Ex. mande logo entregar a quem apl'esental' a competente requisição do Thesoureiro do
cofl'e da polvora, o Doutor Mhrianno José Pereira
da Fonseca, dous barris de polvora fiua de duas
arrobas de pe o e tres barris de pol vora O'r055a que
Sna Alteza Real manda pô(' em venda, ficando V.
,Ex. na intelligencia que daqui em di~nt~ toda a
polvol'a q'üe assim requerer o dito Thesoureiro
e lhe deve entregar, mandando V. Ex. fazer ~
competente descarga ao Almoxarife e carga ao
The o,ure~ro, e dando- e empro parte por esta Secretaria d Estado, da polvora que por tal motivo
e entregaI', a fim que conste a mesma sahida.
Ordena igualmente Sua Alteza Rea1 que V. Ex.
me faça logo.remetter a mais eXacta conta da polTora de partICulares, com os seus l'espectivos nomes, que se ache depositada nos armazens Reaes
donde não deve sahir na forma estabelecida se~
ordem e~edida por esta Secretaria d'Estado. 'Deos
guarde a V. Ex. Paço em 4 de Julho de 1808.D. Rodrigo de Souza Coutinho. - Sr. Jo ti Caetano de Lima.

Attendendo ao trabalho e responsabHidade que
tem accrescido ao Thesoureiro Geral das tropas
de ta Côrte e Provincia Mancel José da Silva e
Menezes, pelo augmento do exercito e corpo da
minlla Reall\larinha, a quem agora paga: Hei por
bem que o dito Thesoureiro Geral vença de soldo
annual a quantia de Soo:t!>ooo réis, pagos na forma das dunhas ordens; e continue a exercer o dito
emprego, em quanto hem cumpri~ com as obrigações delie ~ dando as suas contas no meu Real
Erado, segundo o determinado no Alvará de 28
de Junho do corrente anno. O Presidente do mesmo Real Brario o tenha assim entendido e o faça
executar com os despachos necessarios. Palacio do
Rio de Janeiro em ]:3 de Julho de 1808. - Com
a Rubrica do Príncipe Regente Nosso Senhor.-

DECRBTO DE

5

DE JULHO.

l\(aousoripto aulheotico.

Hei POI' JJem nomear a Joaquim Gomes de Campo , official do regi to das mercês com o ordenado annual de 200 '000 réis, pagos aos quarteis
pela folha re pectiva. O Conselho 'dá Fazenda o
tenha a im ent~ndido e lfe mànde passar os despacho neces mos.' PalaclO do Rio dll Janeil'o em
. çc. /ulho de I 08. - Co~ ~ !l.ujW)Cll do .forio"
I

Extraltida do Liv. 1. o de Reg. de Decretos dos anno,~
de 1808 a 1809, a fl. 40.

DECRETÓ DE

13

DE JULHO.

Mauuscripto authentico.

Hei por bem que Antonio Fernandes Machado,
actual Thesoureil'o da Alfandega grande de ta Cidade por nomeação da extincta Junta da Fazenda
desta Provincia, continue a exercer o dito empcego, em quanto der boas contas do seu rccebimento no Real Eral'Ío <r}e por Alvará -de 28 de
Junho do corrente anno fui servido crear ne ta
Capital, vencermo o dito Thesoureiro o ordenado
annual de S'oo:t!>ooo réis, pagos aos quarteis pela
folha respectiva, sem que possa requerer outra
alguma ajuda !te emito para quebras, ou a tgtulo
do maíor trabalho que tem aCCl'Cscido, ou accrr.~
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ceI' ao seu lugar pelo expediente da sobredita Estação. O Presidente do meu Real Erario o tenha
assim entendido e o faça executar com os despachqs necessarios. Palacio do Rio de Janeiro em
15 de Julho de ) 808. -Com a Rubrica do Principe Regente.Nosso Senhor. -Extrallida do Liv.
1. o de Reg. de Decretos dos annos de 1808 a 1809',
a {l. 40 •
DECRETO DE

16

AVISO DE

DE lULHO.

llE JULHO.

DECRETO DE

Manuscripto autbentico.

Hei por bem nome~r a Francisco Amaro Galhardo para servir o lugar de Meirinho do Conselho da Fazenda que fui servido crear nesta Capital, por Alvará de 28 de Junho do corrente anno,
vencendo o ordenado annual de 60:t/Jooo réis e os
emolumentos, proes e precalços que dil'eitamente
lhe pertencerem, O mesmo Conselho da Fazenda
o tenha assim entendido e lhe mande passar o
eompetente titulo. Palacio do Rio de Janeiro em
16 de Julho de 1808. -Com a Rubrica do Principe Regente Nosso SenhOl'. - A c/la-se a {l. 49 da
hiv. 1.. de Reg. de Decretos no A1'chivo da Secretaria da bnp81'ia.
DECRETO DE 1@ DE JULHO.

Manuscripto authentico.

Hei por bem nomear a Alexandre José da Fqriseca, para servir o lugar de Porteiro do Conselho da Fazenda, que fui servido crear nesta Capital por AI ará de 28 de Junho do corrente
anno, vancendo o ordenado annual de 400:t/:Jooo
réis, e os emolumentos, proes e precalços que diFeitamente lhe pertencerem. O mesmo Conselho
da Fazenda o tenha assim entendido, e Lhe mande passar o competente titulo.. Palacio do Rio
Janeiro, "em 16 de Julqo de 1808. -Com a Rubrica do Principe Regente Nosso Senhor.-Achale a {l. 48 v. e 49 no Liv. I. o de Rb'g. d~ Decretos no
Arohivo dct Secretaria do Irnperio.
'
.
o

DE JULHO.

Sendo presente a Sua Alteza Real a grande l1eéessidade qu~ ha de e augmentar o edificio dá
Alfandega desta Cidade, para se poder fazer o
despacho dos generos e fazendas que neHa dão entrada, como Vm. repetidas vezes tem representado: he o mesmo Senhor servido ordenar que Vm.
mande fazer a obra que fôr precisa, segundo o
plano que antecedentemente tinha sido adoptado
pela extincta Junta da Fazenda, e isto debaixo
?a sua inspecç~o, servindo-se de qualquer pessoa
que julgue capaz para admini tração da mesma
obra, cuja de peza, as im de materiaes como de
jornaes, será paga pelo Tbesoureiro da dita Alfandega avista das competente folhas, assi-gnadas
pelos Mestres e Administrador que Vm. nomear;
entrando o referido Thesoureiro com as me mas foihas no Real Erario, para ali lhe ser abonada esta
despeza, com as mais que tem do seu recebimento. Deos g'uarde a Vm. Paço, em 16 de Julho
de 1808. -D. Fernando José de Portugal. -Sr.
Jo é Antonio llibeil'O Freire.-Acha-se a fl. 15
do Liv. 1. o de Reg. de Avisos e Portarias da Fazenda Real, no A rcltivo da Secl'ctaria do Imperio.

Hei por bem nomear a Francisco Sabino Galhardo para servir o lugar de Escrivão do Meirinho do Conselho da Fazenda que fui servido crear
nesta Capital, por Alvara de 28 de Junho do corrente anno, vencemdo o ordenado annual de 60:t/J
i'éis e os emolumentos, proes e precalços que direitamente lhe pertencerem. O mesmo Conselho
da Fazenda o tenha assim entendido e lhe mande
passar o competente titulo. Palacio do Rio de Janeit'o em 16 de Junho de 1808. -Com a Rubl'ica
do l?rincipe Regente Nosso Senhor. -Acha-se a
f!.. q·9 do Liv. 1. o de Reg. de Decretos no Archivo da
Secretm'ia do Impel'io.

16

16

Manuscripto authen tico.

Manuscripto authentico.

DECRETO DE

47

1.9

DE JULHO.

l\1anuscripto authentico.

I

O Presidente do meu Reàl,Erari'o ordene ao
ThesoUl'eiro Mór deHe pagne por mez a Antonio
Fernandes Machado, Thesoureiro da Alfandega
desta Cidade, a importancia das despezas que houver feito com o expediente da dita Estação, na
forma até agol'a praticada pela extincta Junta da
Fazenda desta Capitania. E com o competente
conhecimento de recibo pelo sobredil:'b' Thesourlliro da Alfandega a signado, seráõ levadas em
conta ao mesmo Thesoureiro ~ór as quantias que
na conformidade deste Decreto satisfizer, sem.'
embargo de quaesquer Leis ou di posições em
contrario. Palacio do Rio de Janeiro, em 19 de
Julho de 1808.-Com a Rubl'ica do Principe Reg~nte Nosso Senhor. -Exv'allida do Liv. 1. o dI}
Reg. de Decrctos das annos dc 1808 a 1809 a {l:

40 'IJ.
A.VISO DE

19

DE JULHO.

ltlanus;ripto authentico•.

O Serenissimo Senhor Infante Almirante General vendo a resposta de V. Ex. em data de
hontem, he servido OI:denar, que V. Ex. faça
constar neste Quartel General o num'ero dos Capitães, i\'lestres" Contra-Mestres, Pilotos, e as'sim tambem de toda a marinhagem e pescadores que se empregão no serviço do mar alto e
costas respectivas; os quaes devem estar matriculados nos livros da Intelldencia, na forma ordenada pelo § 16 do Alvará de 12 de Agosto de
1?9? , ao que V. Ex. accre centará se lhe [Ól'
possivel o numero de embarcações que andão

ANNO DE 1808.
equi lati ,. p ,Ias 50breditas Capitanias, Mestres,
Con I a \le res, e mais navegadores matl'iculatl '" especificando os lotes e qu alidades dessas
c barcações pela maneira mais clara e concisa, O
~ esmo Serenissimo Senhor manda que V. Ex.
procedendo a fechar a matricula correspondente
á Portaria de 25 de Junho, remetta a este Quartel
General os nomes, antiguidades, e serviços dos
matriculados, especificando as embarcações em
que vierão: e em quanto á Portaria de 30 do mesmO Junho, prolongará V. Ex. a matricula por
mais quinze dias, fazendo avisar os interessados
pelo modo que parecer a V. Ex. mais adequado,
e dando no fim destes quinze dias, huma immediata parte do estado da correspon4ente matricula. Ultimamente quer ~ua Alteza que V. Ex. antes de proceder' agora a pagamento algum, participe que quantia vão receber, com destino a ser
empregada na Marinha, exceptuando neste ponto
sem modificação, o que está o,rdenado pela respectiva Portaria de 20 de Junho proximo passado, e he conforme ao que practicava o Intendente geral da l\'larinha, residente em Lisboa. Deos
guarde a V. Ex. Quartel General da Marinha,
19 de Julho de 1808.

OFFICIO D'E

19

pnOVISA-Õ DE

20

DE JULHO.

Manuscripto authentiço.

D. Fernando José de Portugal, do Conselho de
Estado, Ministro assistente ao despacho do gabinete, Presidente do Real Erario e nelIe lugar Tenente immediato á Real pessoa, etc. Faço saber á
Junta da Real Fazenda da Capitania da Rahia, que
o Principe Regente N osso Senhor foi serYido por
Decreto de 9 de Setembro de 1807, admitlir a Anto~o José de Araujo Mendes e seús socios a prelr
taçao annual de 4:000:t/Jooo réis para solução do
preçõ porque arrematárão as fabricas de balêas
das armações de Itaparica e Itapoan dessa Capitania, a que ficão reduzidos os pagamentos annuaes de 10:000:t/Jooo réis, porque se obrigavão
até completar o preço da arrematação. O que participa-se a essa Junta par'a que faça recolher todoll
os annos nos cofres delIa o referido computo, a
fim de que não haj a mais demora neste pagamento:
O que a mesma Junta terá entendido e executará.
Felippe Henriques da Costa a fez no Rio de Janeiro em 20 de Julho de r808. -Francisco de
Paula Cabral de Me110 a fez escrever. -D. Fernando José de Portugal. -Extrahida do Liv. ), ..
de Reg. geral de ordens, expedidas ás Juntas de Fazenda'a {l. 2.

DE JULHO.

Manuscripto authentico.

I1lm. e Exm. Sr. - Sendo presente ao Serenlssimo Senhor ln fante Almirante General, o que
se praticava em Lisboa com os de,redores ao Real
Cofre da Co mpanhia dos Guardas l\larinhas, e
com o pagamento destes Guardas Marinhas, quando passão a embarcar; ba por bem ordenar que
as ditas praticas se observem nesta Intendencia,
pois do contrario poderá resultar consideravel detrimento ' <l Real Fazenda; por tanto deverá V.
Ex. em quanto aos que houverem de receber
como Guardas Marinhas, não lhes fazer pagamento
algum, sem que do Almoxarife conste que não
devem ao cofre sobremencionado, o que lhe será
communicado por officios passados ao mesmo
Almoxarife pelo Secretario da Companhia, e em
quanto aos devedorei<, cujos nomes e quantidade de dividas constaráõ por outros oflicios semelhante proceder-se-ha de maneira que as diyida ejão sati feitas ou nos primeiros pagamentos,
se o devedores embarc~rem ou sahirem para
outros paizes, ou pelas terças partes dellas, se
os devedores cpntinuarem a residü' em teITa nesta Capital; em conseql)encia do que ponho já na
pre. ença de V. Ex. a inclusa relação llor mim
a slgnada, a fim de que V. Ex. mande desde já
proceder na forma a.qui prescripta, ficando V. Ex.
na intelligencia, de que tudo communico a V.
Ex. por ordem do mesmo Serenissimo Senhor
Infante. Deos Guarde a V. Ex. Quartel General da l\larinha, em 19 de Julho de 1808.-José
Maria Dantas Pel'eira. - Sr. José Caetano de
Lima.
'

ADDITAMENTO DE

26

DE JULUO A'S INSTnllCçÕn

DA IMPRESSA-Õ nEGIA.
M~nuscripto authe~tico.

O Director antes ,encarregado da" guarda e manejo da Casa da impressão, procederá sem perda
de tempo ao inventario ordenado e em termo breve fará o encerramento do mesmo, fazendo registar logo tudo em livro proprio, assim o Decret-o
da creação da mesma impressão regia e aviso da
nomeação, como as respectivfls instrucções, tOI'mo de posse dos Directores, do dia em que principiárão a ter exercicio, sendo tudo escrito e
lançado pelo Escripturario já admittido e determinado no dito aviso, servindo o mesmo' livro
para o registo de todas as or,dens superiores, re-'
lativamente á direccão.
Nãotendo sido au"torisados expressamente os Directores nomeados para tomarem conta ao Administrador, este a deverá prestar perante a Junta,
de. toda a receita e despeza e de tudo o mais da
sua antecedente commissão; e em caso de duvida
na approvação, se proporá á Secretaria (rEstado
competente, devendo passar o saldo e o etrectivo
da Casa, constante do inventario, á administração
e responsabilidade da Direcção, por dever cessar
as funcções que aquelle Administrador exercia,
juntamente com as de Director e só continuar nesta qualidade.
Por .quanto á mesma D~recção estabelecida, lhe
foi c.onferida jurisqicção .conjuncta e individua)
nada se fará se~ acordo e ordem de seus re8pec:'
tivos membros e pertencendo a objecto de despeza, ou outra alguma consideravel materia, seróÍ.,
por escrito as~ignadD pelos Directores, deor;;dinpO-p,e tudO á ~lura!idade de votos, fic~~dp nuBo.
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todo o acto em contIl3.llio e sob pena de Dão ser
!abonada toda e qualquer despe'la 'que assim se não
fizer, sendo porém livre a qualquer dos Directores, venciao em votos, protestar e lllmorrer á Secretaria de Estado, representando o que entender a bem do Real serviço, ou do seu direito.
A Direcção nomeará todos os officiaes e s-ervent~s da Casa da impressão regia, arbill'ando-lhes os
ordenp.dos e salados, 'cuja appro"ação proporá á
Secretaria de .Estado; e nã@ correspondendo a
aquelles a confiança que dclies fi2era, os podera
suspender e remover, dando péU'~e, para se prooeder, quando as civcunstancias o exigirem, na
conformidade das Leis.'
A mesma Direcção proc:edel1á a hum calculo, a
quanto podem montar as despezas .da imJ?ressão
de quaesquer escriptos e obras, segundo 'a letra
formato e qualidade do papel, ajustando o paga':'
mento pur .ernpl'eitada, se assim parecer mais eco~omioo e o quanto racionavélmenre se possão
,:ender nas circun tanoias do tempo, 'lugar e~qua
lidade da obra, fazendo-se publico o recencea~
mento respectivo, a fim de qu·e, os que intentarem imprimir por sua conta, fiquem entendidos e
não desanim-em de dar á luz as obras que quizetem, devendo-se ter em vista solJrerndo a faoilidade da instr.ucção publica, como hum dos prinoipaes destinos da creação da Dir_eoção. ADirecção
nao deve taxar o preço das obras impressas 'por
conta de seus donos. ..
.
A DirecçãÇ) determinará o numero de exemplares que se devão dar aos autores, traductores
ou seus legitimos herdeiros e cessionarios que of':'
ferecerem gratuitamente 'manuscriptos para a impressão regia.
Não.poderáõ porém estes reimprimir por sua
conta, senão passados dez annos, as mesmas
obras, sendo-lhes livre imprimir na mesma impl'essão por sua conta, notas e'addendos em Sllparado.
A Du'ecção fará imprimir antes de tudo as Leis
e, ~rdens Regias que se lhe expeilirem pelas repartlçoes oompetentes, e depois os mais escriptos ,
segundo as datas'dos despachos da Direc\!ão para
a sua impressãó, e .não perroittil'á alterar-se esta
ordem sem moti"o urgente, ou determinação superior.
'Deve-se fazer publico que todos os que quizcrem imprimir papeis e obras, as del'em le"ar á
Caia da impressão, fazendo requerimento á Dirccç~o por escripto, para oom seú despacho se mandar imprimir.
Sendo 0"8 papeis e obras de nameza que impliquem com objectos de religião, legislação e politica, os Direotores fioão'autorisados, para quando
,julgarem preciso, 'manda-las reYCll por pessoas da
profissão oompetente, dirigindo-lhes.para esse effeito o oflioio em nome de Sua Alteza Real e 'exig~ndo o s.eu juizo e appro"ação por escripto, á
vlsta_ da qual se mandaráõ imprimir com as correcçoes necessarias, precedendo Ucenca desta Se"
cretaria de Estado.
Os Directores de"em fazer todas as semanas
duas,sessões de tarde na Casa da hnpressão e outras extraordinarias, sendo necessario, de que
~Tonro I•

.,

49

entá? se f~rá partiCipação a cada Dírector pelO'
Escl'lpturano delia , os quaes poderúõ visita-la
dias, revezando-se uccessi'Tamente ~
nos outros
,
pa.,ra assIm se pro,'el' ás occorrencia. Os Directores poderáõ tambem eleger interinamente administl'ador em qualquer do officiaes' da Casà
que jUlgarem dignos dessa confiança na ua au encia e impedimentos, tão sómente para a regulaeridade do sel'viço. S'ecre~a)'ia de Estado do
goeios Esu'angeiros e da Gue1'l'a, 26 de Julho de
1808. - D. Rodrigo de Souza Coutinho.
AVISO'DE

26

DE JlJLHO.

l\1anllscrípto 1Ilhentico.

O Sereníssimo Senhor Infante Almirante General, junto á Real pessoa do Príncipe Reaente
Nosso Senhor, manda significa,r a Vm. que ~ re posta á sua representação concernente a pa,gamentos e mostras, existe já dada pelo Alvará de 13
de 1\laio do corrente aono, que deve ser obseryado
inteiramente: pelo que cumpfindo que o Intendente da Marinha participe a Vm. ex-officio o desembarque de cada official, e o mesmo Intendente
não abone soldo algum aos nomeados para embarcar-' sem que estes ap.resentem guia, ou atte tação pela qual Vm. declare até que dia estão pagos pela Tbesouraria, nenhum prejuizo póde
causar-se á Real Fazel,}da, logo que se cUlllprir
estas disposições Reaes, donde vem a re ultar,'que
á Tlesouraria pertence o pagamento dos officiaes
desembarcados" e áIntendencia o dos embarcados~
exceptuando-se tão sómente desta regra geral, os
casos em que expre samente se manda ou pre cre"Va outra qualquer ol'dem ou disposição. Em
quanto á lllQstra, está ordenado pelo mesmo AI,rará que seja pas ada pelo mesmo Escrivão da
Intendencia, e, conforme o que por elie llie fôr
cemmunicado, assim deverá Vm. prOceder pela
parte que llie pertence, He quanto me cumpre
fazer saber a Vm. por ordem do mesmo Sereni ,simo Senhor. Deo.s guarde a Vm. Quartel General
da 1\1arinha 26 de .Jlllho de 1808. -José Estevão
de Seixas Gusmão e Vasconcelios. - Sr. Manoel
J o é da Silva l\lenezes.

---'--A.VISO D,E

27

DE "JULHO.

Manllscripto authentico.

O Príncipe Regenté 'Nosso Senhor he servido
ordenar que no Reàl Erario se observem a reg:ras geraes que vão inclusas em o despacho do expediente ~ que são as mesmas que se eguião no
Real Erario de Lisboa: o que participo a Vro.,
para que assim se execute. Deos ~arde J Vm.
Paço, em 27 de Julho de 1808. - D. Fernando
José de Portugal. - Sr. Francisco Bento IHaria
Targini. ,
R~gras

geraes para o despacho do expediente do
Real Erario.

1.' Todo o novo requerimento que entrar, e
todas as informações que vierem de dif(ellentes
• 15
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paltes, e ~oh e que deNão i~formar os Contado- pago em-relação lie semelhantes dividas em do,us
res ""era , ou • s Thesourelros geraes de orde- pagamentos, conforme o'ReaIDeereto: 6. n Osupnado , 'uros c cnças, ou das' tropas da (;ôrte, plicante tem C'obrado'porseu procurador bastante,
,e Ú), hum dia' certp de cada semana remetti- fulano, as tengas,que pede. 7,' O supplicante pela
tlo~ a elLes, em relações, as quaes declarando os' informação que ajunta, mostra ser herdeiro do
J;omes de cada requerimento, tenhão o despacho, . supplicado" a, quem se ficárão devendo tantos mil
para ionformar o Contador, ou,ThesoNreirp geral Féis, e" estaria nos termos de cobrar, postas as
verbas necessarias, se ajun<tasse habilitªção do Juide' tal.
zo das justificações do Reino: 8.' fj:, favor do
2.' TodO'S os Contadores que li. SNa' informação'
seria repl'esentar a necessidade de passar ordem supplicante entrarão em tantos de tal mez, tantos
para informal' qualquer Ministro" Provedor, AI- "mil réis por. deposito , e podem pagar-se-lhe~ posmox.arife, ou outro Qualquer exactor da Real Fa- tas as verbas necessarias: 9. o Para obter o pagazenda, informem sómente no requerimento di- mento que pretende, he necessario que ajunte
zendo - deve informar tal ministrü', -e se assig- - certidão de obito do seu antecessor, etc. E pornaráõ, mandando logo expedir ordem, a qual que se não ,póde dar alguma idéa que comprehendiffere nas circunstancias seguintes. Para toda a da todas as diversas qualidades de requerimentos,
pessoa subalterna do Real Erario, virá lavrado nos fica ao arbitrio dos Contadores gel'aes o resumir
requerimentos, o despacho do- lnforme-, sen- as pala.vras das suas informações, ao menos que
do para a €ôrte, e sendo para fól'a' d? Côrte sel:á poderem, não faltando a cousa alguma que parelavrada a Ordem 'no verso do requel'lmento, dI- ça substancial, e fazendo as suas informações de
zendo : - O Visconde,. etc. Mando a v6s fulano, fóra, quando?s casos assim o pedirem, ou por
que vendo o requerimento retro de fulano, in'- serem contral'las aos pretendentes, ou porque
formeis do que a respeitl!l, deHe vos occorrer (e pelas suas materias necessitão de maior discussão
s'e necessario fôr), interpondo o vosso parecer. e extensão.
4.' Todos os' despachos de pagamentos sejão
Fulano o fez, 'etc. - Para toda a pessoa não subalterna do Real Erario', se expedirá para a CÓl'- simplesmente de: -Paguem-se tantos mil réis na
te, Portaria de 1'6ra dizendo: - Manda a Rainha conformidade da informação. - E os que tiveNossa Senhora, que o Desembargador fulano, rem dispensa de habilitação digãó: -Paguem-se
Juiz de tal, á ,rista do requerimento incluso de tantos mil réis na conformidade do que se inforfulano, informe O' que- a respeito daquelle lhe 00'- ma, dispensada a haLilitação.
5.' Todo o pl1ecatorio de penhora, ou posse
correr, o com o seu parecer. Lisboa, etc. - E
para fóra da Côrte se expedirá a provisão que indistinetamente pôde tCl' despacho de:-Cumpradiga-: O Visconde, etc. Faço saber ao De'sembaT~ se em tenÍlos.
6.' Todos os precatorios.de posse e entrega, ou
gador fulano Juiz de tal, que pelo Real Erario
requereu fulano, e que constá do requerimento simplesmente de entrega, sejão remettidos sem
incluso, e para se lhe deferir se faz necessario" despacho as Contadorias, como fica dito nos reque o mesmO Desembargador infol'me com o que querimentos nov.os' para voltarem com a sua brelhe occorrer sobre o dito l'equeritnento, e com o ve informaçãl!l, na f9Tha que nelles estiv,er em
seu parecer: Fulano o fez, etc.-Desta generali- branco, e receberem o despacho de: - Pague-se,
daéIe exceptuão';se as Juntas de Fazenda do"Ultra- ou o que lhe competir.
7" Todos os requerimentos que pedirem cermal' , posto que subalternas, as quaes ira sempre
ordem de 1'úra, li exceptuão-se' ambem aquellas tidões, seraõ na.forma declarada, remettidos nas
provisões determinativas que necessitão de maior, relações aos 'Contadoras geraes, e estes vendo
extensão, e que por tanto devem tambem ir de que em,outro qualquel1 Tribunal consta o mesmo,
e que se vem pedÜ' ao Erario s{imente porque
f&t:a, em papel separado.
3.' Os Contadores geraes expediraõ da mesma nelle -são gratuitas as. certidões, daraõ a sua resforma -as ordens de -ln forme-, em quanto virem postas, dizendo: O que o supplicante pede, consta
que ellas são necessarias, e podendo dar a sua na Secretaria de Estado" ou no Conselho da .Fafinal resposta, o declararaõ succintamente nos zenda etc.,-para se.lhe, dizer que requeira naquelmesmos requerimentos, com (} que lhes occorrer le Tribunal, e quando ,a certidão se dever com,
de decisivo, como por exemvlo: 1.' O supplican- eITeito passar na ErariD ,.respondér-se-ha :-Está
te he credor de tanto, descontada a decima, e pôde nos termos de se passar a certidão peôida- pal'a
obter despacho para o pagamento~ postas as ver- então s-e lhe pôr o ,despacho conente e do estilo.
lIas nece arias: 2.' Convém esta Contadoria Lisboa, 5. de Agosto de 1789' - Com a Rubrica
geral com a informação do Pro,vedor de tal e pó- do.IJ1ustrissimo e.ExoeUen tissimo Senhor 1'iscone.e o supplicante cobrar tanto, P9sta~s as verbas de Mordomo Mior, Presidente do Real Erario.-,
necessarias; 3.' Convém esta Contadoria géral com -A'clza-se a fi. 15 v. ate I? do Liv. I ..' dIJ Reg. de
a informação do Provedor de tal, e sobre a assig- -Avisos e P01't'aI'ia's da Fazenda 'Real,; no Ar'chivo' da
natura á ordem para ser pago: 4.' A pretenção do Secretaria do' Irmpel:io..
I .J.
supplicante he materia de graça e poderá obtela, se forem attendidas as razões qu.e allega, e
as que declara o Juiz informante, sendo as principae a ruina dos seus bens, postos em sequestro, e a segurança que dá á prestação que offerece:
5.' O upplicante he credor de tanto que deve ser

..

.'
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Sendo presente ao Pri\1cipe' Regente Nosso Senhcr a necessidade, que hã' de se distribuh' com
igualdade o trabalho pelas tres Contadorias do
Real Erario, afim de que o expediente se faça
com a devida promptidão: he' o mesmo Senhor
servido ordenar, que na segunda Contadoria, além
do que lhl; pertence,se faça a escripturação e liquidação das contas'da Alfandega, e que na terceira
Contadoria se faça o mesmo, pelo que diz respeito á Casa da Moeda ~ o que participo a Vm.
para que assim se execute. Deos guarde a Vm.
Paço; em 27 de Julho de 1808. - D. Fernando
J.osé de P'ortugal. -Sr. Francisco Bento Maria
Targini. - A c/la-se a {l' 1 'i do Liv. 1.· de Reg.
de Avisos e POl'tarias da Fazenda Real, no Archiv(J
da Secretaria do Imperio.
CART A REGIA. DE
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nas transaoções mercantis e que lhe.s fa1, perder
nos mercados em preço e em prefel'enoia, ap.ezal'
da sua essencial qualidade, e_aQs ob taculos que e
tem posto naimprensa e enfardamento do al"'odão
contra a actividade que tanto concorre ao l~em d~
commercio: sou igualmente senido determinar
que sobre este objecto, deis todas as providencias
que julgardes proprias, não sómente para que
haja su1:Ilciellte numero de imprensas para o enfardamento do algodão, e tabelecida 'por pes oas
particularés, a fim de que se evite o monopolio e
depelldencia que das mesmas se possa fazer, mas
para que neIlas haja toda a exacção l e boa fé. O
que tudo as im fareis executar com o zelo e intelligencia-que de vós espero. Escripta.no Palacio
do Rio de JaneÍl'o em 28 de Julho de 1808.PRINCIPE. - Para Caetano Pin~o de liranda 1\10ntenegro. -Militão·José Alvares da Silva.
Iguaes Cartas Regias se expedirão na mesma
data ás Capitanias de Geará, Pará e ~Iaranhão.
. Extrahida do Liv. J •• de Reg. geral de Ordens expedidas ás Juntas de Fazenda a f7.. I.,

Manuscripto authenfico.
DECRETO DE 29 DE JULHO.
Caetano Pinto de 1\liran.da Montenegro do meu
Conselho, Governador e Capitão General da C.aManusocipto authentioo.
pitania dc Pernambuco, amigo. Eu o Principe
Tendo elevado a R~lação desta Cidade á gl'aRegente vos envio muito saudar. Attendendo ús
indjspensaveis e graves despezas que o meu pa- duação da Casa da Supplicação~ e sendo por is o
ternal cuidado me induz a fazer para,.defeza, se- necessario dar providencias para o,s feitos que acgurança e prosperidade de todos os meus va sallos tuaJmente correm: hei por bem ordenar qu,e o
e pal'a sustentar a integridade e decoro de minha que estÍTerem pendentes nas casas de aggravo ,
(Jorôa, não. bastando as rendas ordinarias de cada as vão seguindo ,até se vencerem, como se tiveshuma lIas Capitanias, em grande parte absorvjdas sem começado âepois de erigida a Casa da Suppela sua interna e particular adrrtinistração civil, plicação, e que outro sim, os que correm na vaecclesiastica e militar, para sati fazer aos grandes ras, con tinuem o seu CUl' o, nas que lhes ão
fins a que me proponho: tendo igualmente em correspondentes na nOTa creação, praticando-se
....ista o animar e promover 'os differentes ramQS todo o mais expediente na conformidade da mide cultura e de.industria com a livre exportaçã'o nhas Leis, Regimentos e A.lvarás de creação de 10
que fu:i servido conceder pela minha Carta Regia de Maio passad'o e guardando-se os 'estii1s até aqui
de 28 de Janeiro deste mno; a todos os generos observados e que forem compatireis com este
e producções dos meus Estados doBrazil e de ou- novo estabelecimento. O ChanceUer da Ca a da.
tros notoriamente estan,cados e com a posshel di- Supp~cação o tenha as im entendido e' faça ~xe
minuição (á excepção do páo brazil,) dos direitos cutar. Pa\a,eio do Rio de Janeiro em ~9 de Julho
a que estavão sujeitps os mesmos generos, nas de 1808. - üom a Rqbrica do Principe Regent~
Alfandegas do meu Reino de Portugal, para onde Nosso Sen hor. - Aclta-se no Liv. l . . do Reg. das
erão dantes privativamente exportados: sou ser- ol;dcns Regias da r;asa da: Supplic~õ;'o a {l, 155 'P.
vido ordenar-vos que em lugar dos direitos que
o algodão dessa Capitania e suas dependentes paDEeRETO DE 29 D~ JULHO.·
gava nas Alfandegas do meu Reino de Portugal,
para onde era privati amente,expol1tado, e 1:lque
Manuscripto authentico.
unicamen te, pagando; logo que fizerdes public'a
Sendo conveniente ao meu Real serviço qu
e ta minha Real determinação, a quantia de 600
r.éis por arroba, de todo o algodão que se expor- oomece a pôr-se em pratica o.expecliepte da Casa
tal', para quaesquer ,pertos que não forem os do da Supplicação rIo Brazil: hei p'or beJll ordenar
Brazil, incluido o novo imposto que já pagava: .que o lUinistros para ella nomeíWo , que não foremettcndo-se impreterivelmente ao meu Real rem obrigado a dar residencias dos lugare qu
Erario , pela Junta da Fazenda dessa Capitania, a aC!J,Mrão ele, servir , entremno exel'<)ic,io, dos que
semestre.s, todo o excesso que viii ter este rendi- era lhes forão con feridos, em virtude do Decretos
ment,o, preferindo-se para a remessa, letras sobr-e das sua n omeaçõ,es, sendo obrigados a tirarem
commerciantes de reconhecida ,ilbonação desta quanJo antes as til} GQmpetente cartas. O Chanpraça, com'o menor respiro possivel. E querendo ceUer da Casa da, Supplicação <> tenha assim enao ru mo tempo occorrer aos graves incon'~e tendido e faça executar. Palacio do Rio de Janeiro,
nientes que resultão da fal ifLCação+los generos de em 29 de Julho de 1808. - Com a Rubrica do
Principe Regente Nosso S.~nllOr. -·Acha'-se no
~omm,ercio, tão. contraria á boafé que deV'e,h-aver
I
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Remetto.a Ym . .a copias 'dos De0retos junto~,
pf\ra cLlle n0 ;Real Erado ,~e ogserve qu~nto se
acha dI posta nol'§ 2. o do tlt. 8. o ,Qo Al-v;ara de 28
de J un)lo proximo passaQ.o, aum de. proceder.
quanto antes ao ajustamento das contas de todos
os Almoxarifes, Tllesoureiros, Recebedores, e
mais exa~tores da Real Fazend.a. Deos guarde fi
Vm. Paço, em ~ d.e Julho de J808.---'D. Fernan.do José de Povtugal. - Sr. Franeis'00 Bento
l\iaria Targini. -Acha-se a {l. 18 v. do.L,iv. .1. de
Reg. de .Aviso·s ePortarias da FazeMct R8at, no :111'chivo da S eCl'(Jta:ria do J mperio.
0
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o Principe Regentll NoSpo SenhOl' he senrido,
que para começar e ir continuando o expediente
da Casa da Supplicação do ,Brazil, possão servir
os mesmos livros de distribuição .e mais repartições que até agora sepião, mandando V. S.
pelo Guarela-M6r ta'vral' termo de encen'amertto
em cada hum d'êlles, e começando a nova escl'ipturação dahi em diante; Deos gua'rde a V. S
Paço., 'em 50 de Julho de 1808. - D. Fernando
10sé 'de Portugal.-Sr. José Pedro .:Iachado CoefilO Torres. -Acha-sê no Liv. 1. de RC'g. das Ordens Regias da casa da Suppticação la {l. 153.
0
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'Cae'tá'tio pqnto de Miranda Montenegro, G'Overnado:\.' e Capitão General da Capitania de 'Pernambuco. Amigo, eu o Principe Regente vos
envio muito audar. Por ju tos moti,'.os que me
fdl'ão 'Presentes, e que se fizel'ão â:.ignos da minha Real alten9ão: sou servido 'ordenar:-vos que
sem tleIi:lota alguma .façais recolhel' aos cofres da
'l'he ouraria geral da.Junta da Fazenda dessa Capitania, para dos mesmos serem enviados aos do
meu Real Erario, todos os fundos que se acharem cobrados, e nos cofres da administração da
extincta Companhia de Pernambuco, ficando esta
inhibida de fazer venda, aliena. ão ,ou tra passo
de fundo de qnalquer natureza que sejão, seúl
approvaçãb da Junta da Fazenda dessa Capitania,
reduzindo-se á ua futura admini tração á segurança da di vidas, a ua cobrança e ao pagamentb dos O1'denado e tabelecidos e mai despe-zas
que e e(l tumão <fazer no expediente da mesma
adroini tra 'ão, que llre será levado em conta nas
entradas que deverá fazer em todos os trimestres
do enbédal que fiTeI' arrecadado, e que mando
. seja em demora recolhido aos cofre da 1'he!louraria da Junta t'la-Fazenda de Sa Capitania nos
primeiros dia de cada trimestre. E porque devo

occorrer com as minhas paternas providencias a
todos os objectos que deUas forem dignos para
bem de meus vassallos: sou outro sim servido
ordep,ar-vos que qa mesma ad.rqinistração exijais
hUIP. bAlanço. em que appareça exactamente e ,com
toda a' clareza o estado actual dos fundos da sobredita Companhia extincta, acompanhado de
relações dos devedo,I'es, em que s~ d~alare a quantia que cada hum d~Ye d~, principal e de ,jUI'(,)S,
se lfJ:>r'~ execução, e se ise acl1a ou pão segura a
divlda: bem como de huma cireunstançiada expo!Zição do .methodo que tem seguido na contá dos
juros, c das ord~ns que os autorisárão, para tudo
subÍl' á minha Real pI;esença ') e ,resolver então
o que me patec~r maip confol~ID,e aos intereslles
da minha Real Corôa e FazeqrJ,a, e ao bem de
meus ,'assallos. O que. tudo assim cumprireis
com o zelo e actividadt:l que de vós espero. E cripta no Palacio do Rio de Janeiro, em 30 de
Julho de 1808. -PRlNCIPE. -Para Caetano Pinto
de Miranda Montenegro. 1\filitão José Ab-ares
da Silva. -Extíla1úda·do LiiJ. lIV de :.Reg. gemi de
OI'deIlS expedid.as ás Junta,s de FaZlmda a {l. 4.
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Re.metto a VI;ri. por copia a Carta, Re.gia de 28 .
ªo corrente, dirigida ao Gov~rnadol' e Capitão
(;yneral de Pernambuco, sobre·o jmposto de 600
r~is por arroba de algodão que se exportar, para,
se registar no livro competente, e se expedirem
as ordens necessarias ás Juntas da Fazenda das
Cap,i'tanias do· Btilzil aonclc .ha este genero. Deos I
gn.arde a Vm. JlaçQ" ,cm 31 de Julho de 1808.D. Femando José de "PortugaL - Sr. Francisco
Bento Maria Targini. - Ext1'dhido do Liv. I.· de
Reg. geral de Ordens e~pedidas ás Juntas de Fazenda
a {l. 1.
j\·1JVARA.' DO,
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CoiJ. B-raz. - Delgallo.

Eu o 'Principe Regente, faço 'sabe-r aos que o
.presente Alvará com ~ rça de 1:e1 virem: que havendo'-me conotado em. consulta do Conselho UItramal'ino que o augmento da população e J'iqueza
de algumas Villas deste Estauo, multiplicando as
relações, e implicando os intm'esses dos seus habitantes, fazia indispensavel que para a conservação
da sua tranquillidade interior, e para máis CO'In,moda e legal decisão dos seuspleitos e desavren~as,
s.e areassem' Jui2.es J!,ebra'âos naquellas das dilas
Villas que pela sua maior repr-esentação e importancia o merecessem, para que fosse melhor administl'"ada a ju tiça e com mais exactidão respeitadas e executadas a minhas Leis, d.e c.uja ob'serTancia dependé a felioidade dos meus fillis vassallos: e h'avcndo-'mcinformac1o ofacttutl G'oternador
e Capitão Gen~ral da Capitánia de P,ernatt1buco
que a Villa.de Goiana e tava nas ;te(eridas cir'011nstaneia , pOl' havél' ne'lla assaz prosperado ~ agrie.ultura e poy.oação; e que outtó sim conTiõha
m..'tin'guir a ~ntiga 0uvidoria: d~ Jl:tamáraoÍt qUe

ANNO DE 1808.
apezar de er incorporada na minha Real Corôa,
ainda existia, dando lugar a conflictos de jurisdicções com as justiças da terra, sendo por isso
riece sario que os meus Governadores e Capitães
Generaes da referida Capitania a unissem á'}>rincipal Ouvidoria da Comarca por providencia interina: querendo atalhar estes inconvenientes em
beneficio dos meus fieis vassallos habitantes da
referida Villa e seu termo: hei por bem extulguir
aquelJa OU"idoria que ainda existia, apezar de
incorporada na minha Real Corôa, e crear na referida VilJa e seu termo hum Juiz de Fora do Ci,'el, Crime, e Orfaos, com o ordenado, proes e
precalços que tem o Juiz de Fora de Pernambuc.o.
E este se cumprirá como nelle se contem. Pelo
que mando, ele. Dado no Palacio do Rio de Ja. neiro em o I. de Agosto de 1808. - PnINCIPE
com guarda. - D. Fernando J o é de Portugal. D

Com todos os Registos competentes.
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emolumentos estabelecidos nos doílS l'egimeJ;lto ,
dados em ) o de Outubro de 1754: sendo até
maiores os dos papeis da repartição do Desembargo do Paço que se expedião pela mesa e tabelecida na Relação desta 'Cidade~ os quaes se de.2
Terião em taes circunstancias consen'ar : ou 'ervido ordenar sobre todos e te objectos o seguinte.
Haverá na dita me a hum Escrivão da minha
Real Camara supranumerario com o ordenado de
500:t/:>ooo réis por anno, o qual servirá nos impedimentos do Escrivão da Cam ara deBa.
Haverá tambem hum Escrivão da receita e.despeza da mesa, com o ordenado de 160:t/:>000 réi
por anno,. na forma determinada no sobredito Alvará de 4 de Fevereiro de 1755, o qual ervirá
juntamente o outro officio de Escrivão do Regi to, creado pelo Alvará de 22 de Abril do corrente
anno já mencionado.
B averáõ mais quatro officiaes. na Secl'etaria
além do Official Maiol' e menor, creados por e te
ultimo Alvará, a saber: hum segundo Official menor com o ordenado de 200:t/:>000 réis: dou Officiaes papelistas com o ordênado de 15 o:t/:>o 00 réis
oada hum; e finalmente hum Praticante que .erTu'á juntamente de Porteiro da mesma Secretal'ia
com o ordenado de 100:jj)000 réis; sendo porém
este pago pelo monte commum do emolumentos
della, na forma pratica,da nas Secretarias do Desembargo do Paço de Lisboa: ficando a cargo do
mesmo Praticante e Porteiro a limpeza e aceio da
Secretaria.
.
De todos os emolumentos da mencionada Secretaria, ou elIes perienção ao Escrivão da Camara (exceptuadas' unicamente as ordinarias dos
Conselhos que são privativas dene), ou pertenção
aos officiaes, se formará hum monte commum,
do qual se tire o ordenado do obredito Praticante,
e toda a despeza de papel, tinta e maj~ miudezas
que forem necessarias para o expediente da mesma Secretaria. O resto liquido que ficar, se dividirá em duas metac\es, das quaes pertencerá huma
ao Escrivão da Camara e a outra aos ofliciaes,
para a subdividirem entre si, tendo o Oillcial
Maior huma parte e meia, cada hum dos Oillciaes
menores e papelistas huma e o Praticante meia.

Eu O Príncipe Regente, faço saber aos que este
meu Ahara virem: que tendo consideração ao
que me representou o Escl'ivão da minha Real Camara na mesa do Desembargo do Paço deste Estado do Brazil, e ao que sobre esta materia me foi
presente em consulta da dita mesa, tanto a respeito do maior numero de officiaes que se fazem
necessarios para a expedição dos negocios da referida mesa, além dos que forão creados pelo Alvará de 22 de Abl'il do corrente anno, como a
respeito do augmento dos respectivos emolumentos e da sua distribuição entre o mesmo Escrivão
da Camara e os ditos officiaes, na forma já em
outro tempo praticada entre os Escrivães da Camara e officiaes das Secretarias do Desembargo do
Paço da minha Côrte e Cidade deLisboa, segundo
a disposição do Alvará de 25 de Agosto de 1750
que foi depois alterada pelo outro Alvará de 4 de
Fevereiro de 1755. Manifestando-se por huma
parte que tinhão Y3riado as circunstancias que motivarão a disposição deste ultimo Alvará, pois
sendo maiores os ordenados que se constituirão
agora aos sobl'editos officiaes, do que aliás são os
Quanto aos emolumentos.
dos oillciaes das Secretarias de Lisboa; he pelo
Levaráõ das carta dos Mini tro , de de Juiz de
contrario menor o do referido Escrivão da Camara, estando nelle unidos todos os Escrivães da' Fora até Corregedor de primeiro banco inclusive
Camara respectivos, assim da repartição das jus- 4:jj)000 réis, e o mesmo dos Alvarás dos Provetiças., como das diversas Provincias deste Estado, dores: com declaração porém que se algum do
que em Lisboa se conservão separados: e mani- sobreditos fôr ao mesmo tempo despachado com
festando-se por outra parte que tinhão subido to- beca, ou accesso a alguma Relação, levarúõ ela
dos os generos a maior carestia no longissimo es- sua carta ou Alvará, 6:jj)40o réis: e e ta mesma
paçp de cincoenta e oito annos que tem decorrido qu'antia levaráõ da cartas dos Desembargadore
desde o anno de 1750, em que farão regulados os ae qualquer da Relações de Gôa, Bahia, Casa de
sobreditos emolumentos, com o fim de servirem .Supplicação e dos Tribunaes.
á decente sustentação dos Ministros e mais pessoas
Dos Alvarás de mercê de quaesquer officios
empregadas no serviço do refer~lo Tribunal e do (que todos são hoje de nova mercê, pOI' estai'
publico, de maneira que já no Reino, se me tinha abolido por Lei o direito consuetudinal'io ), levaconsultado o dito augmento, assim a respeito dos ráõ 2:t/:>{~00 réis, sendo a sua lotação até 100:t/:>OOO
offiç.iaes, como dos Mini tros: o que se fazia mais l'éis: e de 100:t/:>000 réis para cima, em qualquer
urgente neste dito Estado do BraziJ, aonde pelas quantia, levaráõ 5:t/:>200 réis e nada mai .
sobreditas razões são maiores·do que no Reino os
Das cartas de propriodade destes oflicios, em
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que :;c Jnti 'el em de incorporal' @s ditos Alvarás mesma Júnta incumbida de a remetter com a
erci- c bem aSlJim de quaesquer outros que se conveniente brevidade ao Cirurgião Mór dos
d
pro erem pelo expediente da mesa, levarilõ meus Exercitos e Armadas, afim de a empregar
no curati,'o dos hospitaes .Reaes, e no forneciJ :t/J6fiJO réis e nada mais.
ft
Das cartas de doações e quaesquer outras que mento das boticas dos navios da minha Real Arse passão em pergaminho, levarilõ 1:t/J600 réis mada, vendendo-se depois aos particulares por
por lauda; posto que a ultima dellas não esteja hum preço correspondente á sua qualidade, toda
inteiramente escripta, com tanto que rrão tenha aqueUa que possa escusar-se e sobejar do desticada huma das outras menos de quarenta e oito no que lhe mando dar. D. Fernando José de
Portugal, do meu Conselho d'Estado, ~Iinistro
regl'as.
.
Das Provisões, Alvarás e Apostillas, a que pre- Assistente ao Despacho, e Presidente do meu
ceder consulta, levaráõ 1:t/J600 réis em quanto Real Erario o tenha assim' entendido, e nesta
não excederem de duas laudas; porque, exce- conformidade expeça as ordens n-ecessarias. Padendo, lévaráõ mais 400réis por cada huma que lacio do Rio de Jaueiro, em:; de Agosto de 1808.
accrescer, posto que a ultima nãq esteja toda es· -Com a Rl.l.brica do Principe Regente Nosso Secripta.
nhor. -Ea;tmhido do Liv. 1. o de Reg. de Decretos
De cada huma Provisão, ou Alvará, em geral, dos annos de 1'808 a 1809, a fi. 49 v.
seja de provimento de omcios, seja de dispensa
de Lei, ou de outra qualquer natureza, levaráõ
DECRETO DE 3 DE AGOSTO.
1 :t/J2QO réis e nada mais; exceptuadas unicamente .
as de-Informe-; porque destas levaráõ 240 réis:
Manuscripto authcnlico.
'ficando no mesmo estado e sem alteração alguma
Quer~ndo remunerar a Pedro Corrêa Pereira
todos os outros emolumentos, concedidos pel ">
de
Senna o attendivel serviço que acaba de fazer
sobredito Alvara e Regimento de 25 de Agosto de
na descoberta da verdadeira quina officinal, en1750, que não farão por este alterados.
contrada na Capitania de Minas Gei'aes, sou
Quanto ás assignatums.
servido erdenar, que todas as preparações feitas
desta casca em dissoluções de vinho ou cerveja,
Os Desembargadores do Paço levaráõ as mes- ou por extracto, que elle queira por sua conta
mas assignaturas que lhes farão concedidas ulti- fazer exportar para,a Costa 11' Africa, sejão isentas
mamente pelo Alvará de-, de Jáneil'O de 1,50 até de direitos por_ tempo de quinze aonos. D. Fera quantia de 1:t/J200 réis inclusive, sem alteração nando José de Portugal, do meu Conselho d'Esalguma_ .
tado, Ministro Assistente ao Despacho, e PresiLevarúõ porém agora esta mesma quantia de dente do meu Real El:ario, o tenha assim entendido
I :t/J200 réis por todas aquellas assignaturas, de
e faça executar, expedindo -nesta conformidade
que levavão 800 réis, e de todas as outras de 800 as ord~ns necessarias. Palacio do Rio de Janeiro,
réis para baixo que se achão classificadas no refeem :; de Agosto de 1808. - Com a Ru~rica do
rido Alvará, levarúõ agora os ditos 800 réis em Principe Regente Nosso Senhor. - Ea;tmhido do
g'eral, I.t e~epção das Provisões de -Informe-; Liv. 1. o de Reg. de Decretos dos annos de 1808 a
porque destas não leval'áõ cousa alguma: ficando
1809 a fi. 48 v.
em tudo o mais o dito Alvará em seu vigor.
Pelo que mando, etc. Dado no Rio de Janeiro
em o 1. o de Agosto de 1808. - PlUN(J[PE com
AVISO DE 4 JlE AGOSTO.
guarda_ - l'Ifarquez de Ang-eja. - Com todos os
l'vIanuscripto authcntico.
~egistos competentes.
Remetto a Vm. por copia a Carta Regia de
:;)0 de Julho passado, dirigida ao Governador e
DECRETO DE 3'DE AGOSTO.
Capitão General da Capitania de Pemambuco,
em que se lhe ordena faça recolher aos Reaes coManuscripto authcntico.
fres os fundos pertencentes .fi extincta companhia
Ha,-endo-me representado Pedro Pereira Cor- de Pernambuco, pondo em observancia todas
rêa de Senna, que elle tinha descoberto na Ca- as mais providencias que neUa se apontão sobre
pitania de Minas Geraes a verdadeira quina offi- esta matel'Ía, afim de que pelo Erario Regio se
cional , que pelos exames e analyses a que mandei expeção á Junta da Fazenda da mesma Capitania
proceder, se reconheceu ser tão boa como a do as ordens necessarias. Deos g-uarde a VO?-o Paço,
Perú, e de ejaodo como tal, não sómente dar a em. 4 de Agosto de ~808. -D. Fernando José de
c ta producção do paiz o credito e reputação que Portugal. - SI'. Francisco Bento Maria Targini.
nesta classe merece, mas abrir caminbo a hum - Ea;trahido do Liv. 1. o de Reg. geral de Ordens, .
novo ramo de commercio, em que interessa a ea;peclidas ás Juntas de Fazenda a {l. 4.
uúde publica e a minha Real Fazenda: tenho
encalTegado ao referido descobridor a diligencia
de fazei' coUler a maior quantidade que ser possa
DoECRETO DÊ 4 DE AGOSTO.'
da mencionada quina, e apresenta-la pesada e
Manuscripto authcntico.
lacrada na Junta da Real' Fazenda da Capitania
,.
r
de i\1inas Geraes, onde ordeno que lhe eja paga
Hei por bC'lIl fazer mercê a Luiz Antonio de
á razão de 900 réis cad& huma arroba, ficando a Faria Souza Lohato do omeio de Escrivão s';!pra-

..

ANNO DE
numerario, para servir nos impedimentos do Escrivão da Camara, na Mesa do Desembargo do
Paço do Estado do Brazil, vencendo o ordenado
annual de 500:t/:Jooo réis, estabelecido no Alvará
do I. o do corrente mez, que lhe seráõ pagos aos
quarteis pela folha respectiva. A mesma Mesa o
tenha assim entendido, e lhe, mande passar os
despachos necessarios. Palacio do Rio de Janeiro,
em 4 de Agosto de 1808. - Com a Rubrica do
Principe Regente Nosso Senhor.-Acha-se. a fl.
, 62 do Liv. I. o de Reg. de Decretos, no ATChtvo da
Secretal'ia do [mp/frio.
DECRETO DE
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Manuscripto authentico.
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ordens para se verificar esta mercê :' hei por hem
de 'a confirmar novamente, e ordenar que pelo
meu Real Eral'Ío se pague ao mesmo Revel'endo
Bispo Capellão l\1ór desde logo quanto se lhe..,
estiver devendo da referida cOllgrua, e dos mais
vencimentos que haja tido e direitamente lhe
pertencerem na conformidade das minhas Reaes
ordens. D. Fernando José de Portugal, do Conselho d'Estado, e Presidente do Real Erario, o
tenha assim entendido, e o faça executar com
os despachos necessarios, sem embargo de quaesquer leis, regimentos ou determinações em contrario. Palacio do Rio de Janeiro, em 12 de
Agosto de I SoS. Com a Rubrica do Principe Regente Nosso Senhol" -Extraltido do Li1J. 10. de
Reg. de DecTetos dos annqs de 1808 a 1809 a fl 51.

Havendo-se descoberto na Capitania de l\'linas
REGULAMENTO DE 12 DE AGOSTO.
Gel'aes, e ainda nesta do Rio de Janeiro, huma
quina que se presume appropriadamente ofllcinal,
Manuscripto authentico.
ou pelo menos tão boa como a do Perú, segundo
as analyses e exames que mandei preceder: e
I. o O Intendente da l\1arinha fazendo hum dos
querendo como tal, que huma tão util produc- seus Ajudantes l'esponsavel pelos trabalho do
ção deste paiz conserve aquelle credito que me- Arsenal, assim como por todos os estabelecirece, em beneficio da saúde publica e do com- mentos navaes existentes em teITa nesta Capital,
mercio, evitando que se confunda e misture com e devendo alternar com este Ajudante, de maqualquer outra casca amargosa: fui servido orde- neira que hum dos dous se encontre no Arsenal
nar que ella fosse colhida naquella Capitania com sempre que fôr possivel, constituirá o outro seu
.0 maior escrupulo e exacção, e remettida para Ajudante especialmente responsavel pelos trabaesta Capital por conta da minha Real Fazenda, lhos do mar, nomeando-o Inspector desses traafim de ser empregada no curativo dos Hospitaes balhos, e ficando estes a cargo do Patrão Mór,
Reaes, e nas boticas dos navios da minha Armada que poderá ser ajudado pelo seu respectivo AjuReal: e porque pode acontecer, que cOnÍ'or~e dante, ~ingindo-se todos ás Instrucções seguintes.
a quantidade que descer de l\tinas Geraes, haja
2.' Procurar-se-ha que as embarcações da Real
ainda algumas pOl'ções que possão vender-se e~ Armada tenhão seu ancoradouro tão abrigado',
beneficio dos particulares, e ainda exportar-se tão perto do Arsenal, tão separado da embarpara fóra; tenho incfi!Ilbido ao Cirurgião Mór cações mercantes, e tão pouco extenso, quan~o
dos meus Exercitos e Armadas esta venda,. que se fizer praticavel, em quanto se não~ecide se
ficará exclusi1'3. á minha Real Fazenda, para se . neste porto podem aquellas em])areações surgir'
wnservar a pureza e boa fé deste genero, e or- em agua doce para melhor se conservarem, asdeno por tanto, que nas Alfandegas se não despa- sim como as suas amarrações, entre a quaes se
che por sahida nenhuma partida desta casca me- adopta, não com preferencia, as de terra..
.<Jiçinal, que não sej a a que o referido CirW'gião
3. o Em cada navio tratar-se-ba de ronsel'var
MÓI' fizer como tal exportar, para o que deverá o casco, o carretame e a ma treação no melhor
ir convenientemente marcada com o Sello Real. estado, baldeando aquelle diariamente pór dentro
D. Fernando José de Portuga~, do meu Conselho e por fóra, usando dos toldos sempre que se
d'Estado, l\'linistro Assistente ao Despacllo, e po sa, collocando o carretame ao abrigo do sol,
Presidente do Real Erario o tenha assim entendi- alcatroando as vergas e as enxarcias, encebaodo
do, e faça nesta conformidade expedir as ordens os mastaréos, I'esguardando as cabeças do masnecessarias ás repartições comI/etentes. Palacio tros reaes com, capas de lona alcatroadas, e dan'
do Rio de Janeiro, em 4 de Agosto de 1808. do prompta parte de quaesquer accidentes extraorCom a Rubrica do Principe Regente _'osso Se- dinarios, para se lhes acudir immediatamente e
I} hor. Extmhida do Liv. I. o de Reg. de Decretos convenientemente.
dos annos de I S08 a IS09 a fl {19.
4. o Chamar-se-ha todo o peso ao centro e ao
fundo dos navios o mais qne fôr possivel, conservando-lhes o lastro, e limpandQ os porões
DECRETO DE 12 Dr. AGOSTO.
de quinze em quinze dias com agua que erá extrahida pela bombas.
Manuscripto authcntico.
5. o .Os cabos alcatroadl,ls e o poleame, guarHavendo determinado pelo moo Real Decreto dár-se-hão nos eus respectivos paióes, entregue
do ôl'igioal incluso, que o Revendo :Bispo desta tudo por inventario ao Me tre que'existir a borDioce ~, ora meu Capellão Mór, vencesse a con- do, o qual terá huma chave ,. existindo outra em
grua... annual de 2:000:t/:Jooo de réis desde- o dia poder do Patrão MÓI'.e outra no ln pector, que
~6 de Agosto de 1806: e não se ha,,"endo expedide seis a seis mezes deverá proceder a huma exacdo, gela mudança do Estado', as competentes ta e geral re'vista de tudo' quanto estiver d~baix.o
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da. chave, dando inunediatamente parte assim
das falta que encontrar, como do estado em que
"ir o deposito, na intelligencia de que será respdnsavel, especialmente pelo conteúdo destas
participações.
6. o O Inspector para melhor "igiar o zelo, ou
de cuido, as im da gente de bordo dos navios,
como dos empregado nos trabalhos do mal',
:pa ará diariamente duas revistas geraes; rondando todos os navios ~ subindo a elles, mancando chamar o ponto, e obsenando o estado
da escotilha , portas e fechaduras, assim COJl1O
a do aceio que encontrai', para dar de tudo parte
ao Intendente, e além destas revistas, que serúõ
pa ada pouco depois de na ceI', e pouco antes
do pôr do 50 , poderá e deverá passar outras
extraOI'dinariamente em horas e dias desencontrados, de maneira que nunca possão ser prevenidos.
7, o Fará que fiquem súmente elll'amados o
ma tros reaes daquellas embarcações que não
cxigem grandes concertos, para poderem armar,
ficando os da outras sobre os cap ores ou amantes, e mandando collocar os ma taréos e vergas
no lugar das entenas, para ser tudo ali baldeado
com a regularidade conveniente; cuidado que
tambem procurará observar no tocante ao carretame.
8. o Em quanto ao pano, proCurarú conscnalo em paióes feitos nas medianias das cobertas
avante a ré da escotilha grande, e feito com
engradamentos de madeira, que bastando para
custodia-lo, deixem livre passagem ao ar. De
quinze em quinze dias pa sará reyista ao mesmo
pano, fazendo concertar o que carecer de conoerto, e detalhando estas visitas de modo que não
se passem todas cm hum mesmo dia, mas sim
succe siyamente em diversos dias, além do que
cuidará ~ quc se vigiem ou' cx!ioS'iio os ratos
e cupim, e os mais insectos destruidores.
9. o O trem dos bergantins será semelhantemente guardado, revisto e conservado a bordo
das náos, a cargo daquelles a quem se confiarem
o das meSmas náos, e a palamenta das embarcações miudas deverá ficar em cada náo respectÍ\';l
junta á tonelada, a oargo do Mestre.
10. o A. tonelada será guardada ao alto nas cobertas, passando-se-Ihe revista de dou em dous
mezes, para ser examinada e concertada, entendendo- e que de te modo se guardará por agora
a que não couber nos Armazens, onde todavia se
1'e enarú hum lugal' distincto e adequado para
nelle se co11ocar o que pertenc~r a qualquer nfio
ou ü'agata que fabricar.
I I. o Hum escaleI' guarneoido com gente da
nilO Príncipe Real, ou aquella que servir de náo
de deposito, rondará continuamente o ancoradou1'0, subindo o Official inferior aos navios onde
suspeitar que se intenta algum descaminho , ou
existe algum contrabando, e procedendo na forma
do costum~ em emelhantes CaS-oS.
12. o E te escaleI' erá rendido de seis em seis
hora ,naquelle lugar do ancoradouro que se estabelecer, como mais proprio para os mesmos escalere estacionarem de quando em quando, lugar que será ju tameóte aquelle donde melhor

se possa ver o mesmo ancol'adoul'o, ou melhor,
se possa acudir aos navios ancorados; e como o
Patrão 1\161' póde e deye ir, mio só com a gente
do troço, senão tambem com a da soJ)redita nito,
aonde quer que se fizer precisa a sua presença,
nada fiais determinarei a este respeito, deixando
ao arbitl'Ío do Intendente o estabelecimento da
gente e regulação do serviço ordinario, pela forma que julgar sufficiente.
15. o Ultimamente, deverá o Inspector ter especial cuidado na conservação dos paióes, despensas e camarotes fixos, dp modo que não continue a ser preciso fazer gravissimas despezas
com todos estes objectos em cada armamento de
hum mesmo nayio. Quartel GeneraJ da 1\farinha,
12 de Agosto de 1808. - Infante Almirante GeneraI. - Rodrigo Pinto Guedes.
OFFICIO DE
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Manuscripto authentico.

TIlm. e Bxm. Sr. Havendo o Sercnissimo Senhor Infante Almirante General, permittido ao
Cirurgião Mpr das Armadas, Frei Custodio de
Campos e Oliveira, que passasse a ordem junta
por copia aos Cirurgiões e Boticarios embarcados:
foi Sua Alteza servido determinar, que todos os
SI'S. Commandantes e Officiaes a quem possa pertencer cooperar, para que a dita ordem se cumpra religiosamente em todas as suas partes, fiquem
obrigados a isso. O (Iue participo a V. Ex. para
que assim o faça executar e constar ás pessoas a
quem necessario fôr. Quartel General da Marinha, em 15 de Agosto de 1808. -Rodrigo Pinto
Guedes. -Sr. José Caetano de Lima.
Frei Custodio de Campos e Oliveira-, Cirurgião
da Camara de Sua A.lteza Real, e Cirurgião Mór
do Exercito e Armada. Em consequencia do pouco zelo com que os Boticarios e Cirurgiões dos
navios de Sua Alteza Real tem feito a despeza dos
generos que lhes são confiados, e a entrega dos
remanecentes, fazend-o-a em estado de se não
poder apro-veitar; determino que os Boticarios
não d8m das boticas oousa alguma que não seja
receitada pelo Cirurgião, o qual será obrigado a
fazer o l'eceituario por extenso, no fim do qual
o Boticario sera obrigado a fazer todos os dias
hnma pequena relação ou mappa dos generos
daquelle dia, especificando a quantidade e qualidade, pelos quaes mappas eu lhe tomarei contas
quando voltarem a este porto. Nenhuma despel.a
.será levada em conta de tudo que fôr ferro, pra..·ta, arame, chumbo, cobre, madeira c estanho.,
.e quando aconteça que alguns destes generos tenhão extravio, deveráõ requerer aos Srs. Commandantes hum termo feito pelo Escriyão e
rubricado pelo Sr. Com,mandante" em que se
declare a qualidade do consumo dos sobreditos
generos; da q.\esma sorte lhe não seráõ lendos
em conta y aquelles generos que na su,a entrega
não estiverem capazes de se fazer hum pJ.'omp.to
u o delles. llospltal Real Milita,r do Exer/(ito e
Armada, 14<de Junho de 1808. -Frei Custodio
de Campos _e Oliveira. José Mar\a Dantas ,.Perei~

ANNO DE 1808.
ra. -Quartel General da Marinha, 15 de Ago to
de 1808. - Rodrigo Pinto Guedes, Major General.
AVISO DE
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Sua Alteza Real o Principe Regente TOS SO Senhor, manda remetter. á Direcção da impressão
regia o papel incluso, no qual se 'Ipontão os inconvenientes que resultão, de se remetterem POI'
via do correio os impressos e mais papeis que da
mesma im pressão se destinão á venda; devendo
por tanto ser aliviado o correio deste encargo, que
o poderá a mesma Direcção commetter aos tropeiros, com quem convencionará a importancia
do porte que hão de ganhar. Deos guarde a Vm.
Paço em ] 6 de Agosto de 1808. - D. Rodrigo de
Souza eoutinho. -Acha-se a fi. 10 do Liv. I,. o de
Reg. de Decretos etc. para a Typographia Nacional.
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l\Ianuscripto authentico.

Attendendo ao que me representou l\lanoel Delfim Silva, segundo abridor da casa da moeda desta
Cidade, e a informação a que mandei proceder a
e te respeito: hei por bem ordenar que seja contemplado na.folha dos ordenados da sobredita casa,
com o venCImento annual de 547:t1J500 que vence
o primeiro abridor. D. Fernando José de Portugal, Presidente do meu Real Erario o tenha assim
entendido e o faça executar, sem embargo de
quaesquer Leis, Regimentos, ou disposições em
contrario. Palacio do Rio de Janeiro em 16 de
Agosto de ,1808. - Com a J:!.ubrica do Principe
Regente Nosso Senhor. -Acha-se a fi. 69 do Li'P.
1. o de Reg. de Decretos, no A1'cltivo da Secretaria
do Impel'io.
AVISO DE
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Manuscripto authentico.

1Um, e Exm. Sr. -O Serenissimo Sr. Infante
Almirante General me ordena que remetta a V.
Ex. a inclusa copia da ordem regia concernente
á policia do hospital militar, para que V, Ex. a
faça executar pelo que 11le pertence. Deos guarde
a V. Ex. Quartel General da Marinha 17 de Agosto de 1808. - José Maria Dantas Pereira. - Sr.
Rodrigo Pinto Guedes.
.
OFFICIO DE
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Manllscripto authentico.
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Sua Alteza o Serenissimo Sr. Infante Almirante
General, he servido ordenar que Vm. logo que
receber este, faça remetter para o A.rsenal Real
da Marinha desta Capital, o numero de Indios
que era costume serem mandados no tempo dos
Vice~Reis deste Estado, homens ~apazes para o
servIço dos escaleres, lanchas e m<\js trabalho do
mencionado Arsenal, excluindo porém veJhos,
)O~lO I.

doentes e de tenra idade. Deos guarde 'a Vm.
Quartel General da Marinha 18 de Agosto' de
1808. - José Estevão de Seixas Gusmão e Va conce!los. - Sr. Eugenio de Almeida PereÍl'a.
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:Manuscripto authentico.
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Manuscripto authentico.

Illm. e Exm. Sr. - O Serenissimo Sr. Infanl
Almirante General me ordena que faça saber a
V. Ex. que para o bom serviço na barra deste
porto, se faz preciso que além do escaleI' do piloto
mór, exista na fortale~a de Santa Cruz, ás ordens
do seu Governador, mais huma canôa, ou embarcação ligeira, sufficiente p.ara acudir aos reconhecimentos e 'Voltar á mesma fortaleza; pelo que
manda o mesmo Sr. que V. Ex. faça apromptar
esta embarcação para que,com efIeito se preencha
o dito serviço pela melhor maneira possivel, além
do que V. Ex. deverá informar porque causa tem
mo~ivado repetidas queixas daquelle Governador
o patrão do escaleI' João de T..... mostrando-se
contumaz em desobedecer ás ordens estabelecidas
na respectiva fo,rtaleza. Deos guarde à V. Ex.
Quartel General da l\larinha no Paço do Rio de
Janeiro em ]9 de Agosto de 1808. - José ~Iaria
Dantas Pereira. - Sr. José Caetano de Lima.
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CoU . .Braz.

que los Representantes de la Casa
Real de Espanha Donha Carlota Juaquina'de Boarhon Princeza de P01'tugal y Bmzil, y Don Pedro
Carlos de Bourhon y Braganza, Infante de Espanha, hacen áS. A. R. el Principe Regente de
Portugal pam que se digne atender, Pl'otegel', y
C071servar Los sagrados derecllOs que su augusto.
Casa tiene al Tl'01W de lasEspanhas é Irt4ias, yque
eL Emperador de los Francezes por media de una
ahdicacion ó renuncia eaJecutada por la vioLencia mas
atroz y detes~ahle, acaba de arrancar de las numas
del Rey Don Carlos IV, y de SS. A A. RR. el
Principe de A stw'ias, e Infantes Don Carla y
Don Antonio.

JUSTA RECLAMACION

Las infaust~s noticias !legadas de Espanha sobre
la ocupacion de la Capital y principales puestos
Militare~ por los Franceses, enemigos declaradcs
de la Corona de Portugal, y no menos hostiles por
su conducta á la de Espahna, nos afligieron grandemente, porque ai instante previmos la esclavitud dei fiely generoso pueblo E panhol, y de consiguiente la ruína dei trono de nuestros abuelos.
La irregular conducta deI Emperador de los
Fr3.Qceses, y los injustos procederes de sus Generales y demas Mini tros, tiempos hace que nos
habian dado sobrados motivos para manifestar aI
mundo todo los justos resentimientos que en aquel
entonces tubimos por conveniente sufocar .con el
silencjo; .consideran do que no necesitaban deI auxilio de nuestra "01" para que fucse patente D!lestra
razon y jQ.sticia, ultrajadas por el despotismo de
\,ln ll.oder absoluto y arbjtrario: pero abora qu~
15
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sabemós la perOdia con que, baxo la capa de un~
úonrereneia amistosa, EI Rey, Gefe de nuestra
Casa, y todos los miembros de nuestra família en
Espanha rUCl'OU persuadidos á paneI' sus pers{}nas
eu las manos de aquel que amenazaba á sus derechos, á los nuestros, y á los de todos los lasallos
uel Rey de las E panhas: perfi dia, por la qual elios
fueron primeramente violentados- á firmar actos
formales de abdicacion y renuncia, y despues
conducidos indi vidóalmente fuerã deI Rêynq,
para sepúltarlos en los lugares manchados ya coo
la sangre de otrbs miembros de nuestrà 'Real familia. Llenos de horror con tales atentados, juzgamos propio de nuestro ~ber el implorar el auxilio de V'. A. R. como nnestro arrimo Y PT(\.!
tecto r natural imhediato, 'pidieÍldôle socorl'05
contra la 'pl'opagac,ioli de este sistema us\\rpador
q'ue absol'be \b's Estados de Éutópa úl10s de pues
de bti'os, empe'úbanilo á V. A.i{ en favor doe nuestra éausa, pal'a' que con su ~oder y 'e'sp'eto , nos
pouga en est'ac\o (como 10'S mas intnediatos d'eticlb$
del1\.ey de las Espanhas)' de poder conservaI' sus
del'echos y col'l elios asegtlràr los ôues~\os, 'conbinando las fuerzas POl'tugúezas, E panhoIas e' Ió. l
glesàs para impedir á los Fraticeses .qhe cou sus
exércitos pract~quen en À-mérica las ihi;;ma~ violencias
ub,'er ioaes ~ue ya com~tiéron sobre
quasi toda la extension ae la Europa.
V. A. R. en consideracion al estado y situacion
en que se halla nuesliro .al\gusto Padre, y respective Tio, con la demas família de nuestra augusta
Casa deEspanba, no podrámunos que i ustificar este
proceder nuestl'O; prQ"Ceder que está fundado er)
los pl'incipiQs y leyes fundamentales de la l\1011arqüia Espanhola, delos que nunca nos separaremos;
proceder alltorizpdo por los incontrastables principias de justiGia divina y na.tural; y que ,como tal
espernmos que mereGerá la aprobacion de Questro
querido tIO el Rey de las dos Siciliull, la de su Real
larnilia) y la de todas aql1ellas personas que en
esto son mas interesadas. Este mismo proceder lo
onsideramos como cosa esperada por los miembras de nuestra faOlÍlia infeliz y desgraciada q.ue se
halt\ erca'da, y oprimida por la fuel:1Jfl~ r o,-ida
de su R:~ynl!), y; 1<J que seguramente lo será mas
doloroso, separada deI regazo de sus mu-i amados
vassallos, los li eles , los constantes, los generosos
Esl)imhole .
'\
I
Tal es el co'n'eept6 {j'üe nos quh~l'éfi !íigtlífilcàr
nuestro mui amados he'rtrl.'al1bs y'üo, el Principe
de As\:u\'ias
los Infatl~s Don CaHos J1>en :an"
tonio, qUandv de p'lles de habel' derol~to là ehnada de las tropa Francesas y su superioddad en
1mtrlcro ~ dicen a '.
'
« En e te e tado de co as, reflexionando SS.
" AA. RJR. la ituaei n én que se !tallan, 'y las
-« delicada circun tanGias en que iguah'nente e
,( halla E pan ha onsidttllndo que eo ta\ conftidte
qualquier atert'tádo de parte dellluelJlo Éspanhol
« para la t pal'acion de u 'li rech{)s à'catréat'ia
« mas bi ó ruina que pro celto, in o'tro résul.« tado ~e hacer co'ner '\'io de sangre, y o~a
« sionat la périlidaindubil:able á lo menoS de ~hó
« ptlrte de u
('arincia y de todas l~ iCollln'ia
II
rans al'Ínas. I>
: I

y

Esté modo de hablar parece ofrecernos pruebas
evidentes: primo, de la violencia que se hacia á
los Principes para que escribieran, sin permitirles
escribir quanto ellos quisicran para manifestar sus
sentimientos: segundo que si acaso la Espanha no
estubiera en tales circunstancias y sujeta á un
exército enemigo, elios mismos nl} juzgarian inutil una tentativa de los banitantes para recuperar
sus derech6s: tercero que quando esto sucediera
á 'las Colonias frânsl11ariOàs, elias se perderian,
y en estas palabras vemos una insinuaciol1 tacita .
peí'o mui evídente que elios hacen á nosotros, y
á sús mui lieles Compatriotas aun libres, para que
de unanime consentimiento propendamos todos á
la'flefensa y conservacion de BUS derechos.
Estan'los por ló tanto en la firme persuasion que
esté será el modo de pensar de nuestros tios en
Siéilià, como igtla~ente de los demas miembros
de fluestt'ct Real familia, y de todos nuestros CompãflliotiÍ'S que se hallan libres y dista tes de semejantes insúltos 'y opi'esiolles.
Roma, la depositaI'ia-d-e ~tra Religion Sapta,
se halla de nuevo in"ultada y sujeta á este poder
arbitraria y pel'tUl'bador de toda la' Êuropa. En
vano Su Santidad protesta dontra el extranhamiento
de los eminentisimos Cardenales; en vano ordeua
que solamente se ríÍuevan quando la v,io encia les
ob~gue,: no' tiene mas recUl'SO que que'járse y lamentarse, como nosotl'os lo vemos en su acto firmaqo por e1 eminentislmo Cardenal Daria Pamfili., diciendp que tales miras conocidam.ent{J sedirigen
á sub'IJe-rtir y á acàbal' la protest~ de !a Jglesia.
Felizes no&otros, los que nos haUamos de ~ ta
parte deI ~~lantico ~ pues que no estamos sujetos
ni tamI\ocq en cÍ!'cll1!stancias de ~~rlp, si aparfl!-ndo lejqs de .nosottos todo espir.itu- d~ partido,
logramos aquella perfecta u~io~ y ,alian~a,que aI
pas{) que enl,aze nuestl'os3i~ntumentos, reuna tambien, nuestr-o'$ recursos con .los quales ,p~Cilda formarse una fuerza l'espetable, capaz por si sola de
resistir y recbazal' qa-lllttuiei'll-invasion, y de asegurar contm la ambicion ,FranCeSall'1Uestros intereses, nuestra libertad, y nuestras propias vidas.
Nosotros, ui por U)) sóto insta't:lte ,podemos dudaf !le la lealtad y amor que en toçlo,1j tiempos han
planifestAqo fos,habitantes de Ja&.AllléTi~as ~ nuestra .au.gust·a C:usa, y,mu~iP'articlrlal:)Dellte iI ,n~es.tro
IDt;li querido paàre, po~~ qu\ell ell.estQS ultimo'
tiempos han sacrificado sus ~\Ídas, é int~'eses, ,y
dado las mayor.cs pruebas de Sl,l lellltad•.En ~~ta
inteligencia y ciortos (lue la desgracia de nue1jtra,
familia habrá contristado sus espiritus qfI~ ~ieQl,pl'e
se han interesado por la conservacion de auestros
derechos, esperamos que mediante los respetos y
auxilias de V. A.. R. se podrá Tealizar una perfecta
aliauza con los va sallos deI Rey de las Espahnas
existentes en Amél"ica, y que por eUa podremo
cbh facilida-d l\bral'Oos de los atà~llies &1 enemigo,
'j e;vitar, p'Or ui'! meilil) tlltJ j IlstO y saludiilile, el
l'omen~o de las,.lliscord;as familiares, que mui de
'côntinuO se sucitau enl'rll l'Os v-asllHo de aIilhos
t'eynos, cuyas con eqáCuCiàs prodtrcell al'empre
c
'ún funesto ·res}.1ltado.
Pat'a ver rea1izadas huestrlls jüstas y sa:nas 10tenciones, d'é50arn'Os 'tener 01' rt1:lnÍdad 'segul'a
c
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para comunicarIas á los Gefes, Tribunales y deAhora juzgo como VV. AA, RR. que ha I1egamas personas, en quienes se halla legitimamente do el tiemp() de esta union para obuar contl'â u
depositada la autoridad de nuestro Senhor y Rey, eil'emigo oomun, y e pel'o que de coocierto coa
la que en ningun modo pretendemos alterar ni- mis aliados, entre los quales debe entraI' la Sidisminuir, y si solo oóns61'var y defender para cHia, y como tal neces ariamente debe considelibrarla deI poder de los Franoeses, á cuyo no Valise, podremos poner una barrera 'á la extenesperamos que V. A. RI se interesfl tamlaien con oion de las conquistas que contra no otros pueda
el Almirante de nuestro fuerte y poderoso aliado intentada Franda. Yo por lo meno baré quanel Rey de la Gran Bretanha, para que'ordene y dis- to estubiera de mi parte para efectuar e ta salnponga su fuerzas de un modo que, sin faltar á la dable conbinacion y alianza que VV. AA. RU.
defensa de V. A. R. Y oostas deI Brasil, sean utihis me aeaban de proponer, y deseo que lo Espaá las riberas y costaS dêl Rio de la J?lata y demas nholes Aemcricano ,sabicl'ldo'que estamos de acuerdominios de la América Espanhola, 'Y de ningun do sobre la gran necesidad que bay de protemodo perjudiciales á su navegacion -y comercio, geri oS , unan sus recursos ti nue tta~ fuerzas
que tieneu aquellos habitantes en este y demas para dar uo pleno y entero efecto á las intencioPUet'tos de este principado, cuya .proteooion nOi nes 'que tengo, de procurar la paz y prosperidad
dudamos que nos será immediatamente dispensada de que son capazes y 'susceptiblés por su propia
por la genel'osidad y noble carac~er deI Rey de la , po ioion. - Dada en el Palacio de nue tra Real
habitacion deI Rio de Janeiro debaxo de nuesGrao Blletariha 'Y de su poderosa nacion.
Por nltimo rogamos á V. A. R. se sirva 'P0ner tI'O Real Sello a los )9 de Agosto de 1808.
á tÍuestra disposicioo todos los medios que nos> PRINCIPE oom guavda.
" I
seao 'oeoesal'Íos para comunicar nuestl'as i11teociones á los (lefes, Tribunales', Autoridades Ci19 D.E AGOSTO.
viles y Eclesiasticas, en qui~nes reside en .todo su
I CoJl. .Braz.
vigor' y fuerza la autoridad de nuestro augu tu
Rey y Senhor, y en su leaItad depositados los de~' l\hNltIES'l10 dtf'i'gido a los ,liéles vassall~s de S. M.
rechos' de nuestra !leal 'Casa, los que deseamo
. Cat6lica el Rey de las Espanhas 4 Indias, por S. 4.
sostener io"iolables dUl'ante la, desgráCia coa que.
, R. Donlta Ccp'lota Juaquina Infanta dê Espanha,
se'halla oprimida por la ambicion Francesa nues- _ Princesa de Portugal y Brazil.
I
J ,
tra freal Familia de Espanha.
E crita en cl P-alacio deI Rio de Ja~eiroj, á ~os
Donha Carlota, Juaquina de Bourbon, Jnfanta
19 de Agosto) de')'808.'-La Princesa Donha' C..ui.- de ESJ?anha Pl'jMeza de Portugal y'JlraZil: Hago
LOTA JUAQl1!NA DE BOURDON. -Bl Infante n. PEDR(} saber, á los leales y neles vas alIo deI Rey
CARLOS DE BOURDON y BlUGANZA.
'
'
Gatolico de las E panha y Indias·, á los Gefes
y Tribunalas, á lo Cabildos Seculares y .EcIesiastico'S, y II 'las !lemas per onas, eo. 'cuya fide19 DE A(J~5TO.
Hdad se' haHa depositada toda la ,autol'idad y
Coll. Bl'az,
admini tl'aciol) de la l\ionarquia:, y confiados los
RE PUESTA de S, A. B.. el Principe Regente de Por- derechos de mi Real Casa y Familia: como eI
tugal a. Ia l;ecla~nacion h~cha por SS. AA. RR. Empel'ador de los France es, despues de haber
exhaufido á iEs.panba de hombres, y de caudale ,
tã Pl·inceza.', dei B,ra1-il , y et Jnfant.e dp Espanha Don J:edl'o Carfo's, implomnflo su proteccion que baxo el pl:etexto de una falsa y capeio a alianX au.vilidS para sostener' sus del'eC/LOs; conser1)~lldo za j la exigia. de continuo para sustentar las guerlos dei Rey iLe Espanha, y demas miemhrQs de la ras que promona su ilimitada amhicio-n y egoísReal Familia, arrancada y co~tducida con violm- mo, quiêre pOl' ultimo reali ar el si tema de la
Monarquia Universal: ,
,
eia á lo int~r.iol' dei Il~lperio Frances.
, Este pl'oyecto, grande unicamente por las
VV. AA. 'RU, me haeeu justicia, quando me grandes atrooidades, r.obos y asesinatos que debem pr-ecederle, le ha sugerido la id.ea de asegujuzgan (lispue~to a' sostenel' sus -dereohos; y le
de aquellos Esplmho'les <J?e son tiéles á la Góro- rar pl'imel'amente en si, y en u familia, el trono
qu~ la san-guinaria r.evolucion usurpá á la primera
áa y it la1patJ'ia,1en el l\lanifiesto que puibqj!;IUê
despues ele Úli llegadla' á e te con'tinénte,' cü 'q't'le linea de mi Real Familia, y depositá em poder de
pude expoIí~r mis justos re entimieutQS por la este h'ombre ha ta entonces desconocido. Para
condutta de Espanha, ,pel'mitiend-ó sü Gobierno eso pretende exter-minar y acabar mi Real Casa y
e-l transito de las tl'Opas Francesas, y ul1lendo-' Fami14a; considerando lJue en eHa residen los lesé II eltas para--inv.adir á Portugal, omití esta di- gitimos td61'eohos que reticne usurpados, y amb~
ligénciá, y Iql1il;~ mas bicn haeer' ju tima, á le'
ci'ona íustificar em BU poder.
Intentó ,primeramente por medio de' la mas
pesarosos sentirílien'tos qUe nete arflll1iel1t'e tendrillri -los -fiéles E panholes, -viendose óbligados á fal a politica ap0-derarse de nuestra per ona, y
e écutar un aoto'tao eonti'ano á \os i-nter.e es-de de la-de nuestros mui' caro espo o ir hijos, haxo
sns Prl'ódipes; y ii su propfra seg'U'!:idad,
I I
,
ei 'espe,ci-ose SedUOtiiVO -principio de proteccion
- y.bhe~ia lá mayor confianza de que llegaiÍà el contn la' l1acion.Bi'itannica , de quien hemos xecibino las mayOl'a prlieba de ami tad e alianza,
ti-éD't~()I.reh que pudiesemos unimo como aliados
para defender-nos mntt1aménfe de~ eliceso de !!an pero fvustrados sus designios con nue ka retiráda
mult-ip'ié.adas agt'eeiones.
á eSte Continente, TTritig:ó .u ira y sed jnsaciable

,
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con el general saqueo que mandó praticar por
Junót en todo el Reyno de Portugal, sin respetar
cosa ,alguna, Uegando ai caso de manchar sus
manos en los Vasos del Santual'Ío.
Suscitada poco depues una sublevacion ó tumulto popular en la Corte de Madrid contra mi
augusto padre y Senhor el Rey Don Carlos IV,
para obrigarle á abdicar ó renunciar el trono á favor de mi hermano el Principe de Asturias, quiso
luego intervenir en estas agitaciones domesticas,
para lograr el fin abominable de convidarlos á
pasar ai territorio de su Imperio, pretextando
la maior seguridad de sus persa nas , siendo su
unico objeto tenerlas en aptitud de poder con
ellas realisar el iniquo plan de sus proyectos.
Lleva y arrastra li mi augusto padre con todos
los demas individuas de mi Real Familia á Bayona
de Francia, y alli los violenta y obliga li firmar
un acto de abdicacion ó renuncia, por si mi~mo
nulo, baxo los especiosos y fantasticos motivos
de conservar la integridad de la Espanha, que solo
él quierr violar, y de conserxar la Religion Cat6lica que él solo ultraja y detesta: acto por er
qual todos losderechos de mi Real Família á la
Carona de Espanha, é Imperio de Indias quedafian cedidos á favor de este gefe ambicioso, si en
tiempo no reclamasemos de la violencia injusta
é iniqua concébida y éxecutacla contra el derecho
natural y positivo, contra' el derecho divino y
humano, contra el general de gentes, y desconocida por las naciones mas barbaras.
Estando de esta suerte mis muy amados padres, bermanos, y demas individuas de mi Real
Familia de Espahna pri vados de su natural libert ad sin poder exercer su autoriüad, ni menos
atender á la defensa y conservacion de sus derechos, á la direccion y Gobierno de sus fieles y
amados vasallos: y considerando por otra pa'rte
la perniciosa i!lfluencia que puede tener semejante acto en los animas malas, y dispuestos á propagar el scisma, y ànarquia tar perjudiciales á
la sQciedad y li los miembros que la. comp.onen :
por tanto, considerandome suficientemente autorisada, y obligada á exercer las v.ezes de mi augusto Padre y Real Familia de Espanha, existentes
en Europa, como la mais proxima representante
suya eD este continente de America para con sus
fieles y amados 'Vassallos·: me ha par.ecido con-.
veniente, y oportuno dirigi.ros este mi Manifiesto por el qual declaro por nula la abdioacion 6
renuncia que mi Senhor padr.e el Rei Don Carlos
IV., Y demas individuas de mi Real Familia de
Espanha tienen hecha 11 favor dei Empdador, 6
G.efe de los Franceses, á cu)'a declaracion deven
adherir todos los fieles y leales vassallos de mi
augu to padre en quanto no se hallen livres é independienles los representantes de mi Real Familia, que tieneR mejor derechos que yo de exeroerlos, pues que .no me considero mas que una
depo itaria I y defensora de estas derechos que
quiero consenar illesos é inmunes de la perversidade de los Franceses, para restituirlos ai legal
representante de la misma augusta família, que
ex.i ta, ó pueda existir independiente en la epoca
de la 'faz .gener~l: iguab:nellte o~ l:':lego y cncar-

go encarecidamente que prosigais como hasta
aqui en la recta administracion de justicia coo arreglo á las leyes, las que cuidareis, y zelareis
se mantengan illesas y en su vigor, y observancia, cuidando mui particularmente de la traoquillidad publica y defensa de estos dominios hasta
que mi mui amado primo, el Infante D. Pedro
Carlos, Ó otra persona, llegue entre vosQtros, autorisado interinamente para arreglar los asuntos
deI Gobierno de esos dominios, durante la desgraciada situacion de mis mui amados padres, hermanos y tio, sin que mis nuebas providencias
alteren en lo mas minimo lo dispuesto y previsto
por mis augustos antecesores.
Esta declaracion que va por mi signada, e refrendada por quien sÍl've de mi Secretario, os la
remito para que la guardeis, cumplais, y hagais
guardar y cumplil' a todos los subditos. de vues-'
tra jurisdicion, circulandola dei modo, y forma
que hasta aqui se han circulado las ordenes de.
mi augusto padre, á fin de que. conste á todos,
no solo quales san mis derechos, sino tambien la
firme resolucion en que me hallo de mantenerlos
inviolables, certificando igualmente que como
depositaria, no es, ni sera jamas mi Real intencion alterar las Leyes fundamentales de Espanha,
ni violar privilegias, honras y exenoiones dei
clero, nobleza y pueblos de la misma monarquia;
que todos y todas reconosco aqui y delante deI
Ser Supremo que bendecirá esta solemne y tan
justa como fundada protestá. - Dada en el Palacio de nuestra Real habitacion deI Rio de Janeiro,
debaxo de nuestro Real Sello, li los 19 de Agosto de 1808. -La Princesa Donha CA.RLOTA JUAQUI!'A' DE BOURBON. - D. Fe1'Oando José de Portugal.
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dirigido á los fieles vasallos de S. M. C.
paI' D. Pedl'o Carlos de Bourbon y Braganza Infante de Espanha, y Gran .dlmirante de las Esquadl'as de S • .d. R. eL I!rincipe Regente de Portugal, etc.
.

MANIFIESTO

D. Pedro Carlos de Bourbon yBraganza, Infante de Espanha, Gran Almirante de las Esquadras
de S. A. R. el Principe Regente de Portugal, etc.
~ago saber á todos los fieles vasallos de mi mui
amado Senhor y Rey de Espanha y Indias, á los
Gefes y Tribunales, li los Cabildos Seculares y Ecle~
siastica y á las demas personas establecidas en dignidad en todos los dominios de la Soberania Espanhola: como hallandosemi augusto tio y otros individuas de mi Real Familia de Espanha, baxo el poder opresivo de los Franceses, aI qual fueron conducidos por los viles medias de seduccion y
cnganho, y privados de su natural libertad; han
sido violentados a firmar una abdicacion ó renuncia á favor &1 Emperador de los Franceses,
por la qual todos los derechos de mi Real Familia pas.arian li ~u poder ~ si no hubiere sido realisado Jl{lr ,unqs p1.edios tan injustos é iniquos,
cO,mo son los deI enganbo" usurpaciQn y violen"

,
,
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c,Ja, Y si cn tiempo oportuno no declaras. por
nula aque11a abdicacion, conformandome como
me conformo en todo aI relato dellHanifiesto que
mi mui querida prima Donba Carlota Juaquina
Infanta de Espanba y Princesa de Portugal y Brazil os tieue d:irig'ido, el qual apruebo y raliür.o en
todas sus partcs, guardando, em con equencia de
esta misma aprobacion mia, el derccho de antelacion y prefercncia que pertence ii los individuo de mi Real FamUia , inclusa la de mi mui
amado tio, Rey de Napoles y de la Dos Sicilias,
segun cl orden de succession prefixado por la
Leycs fundamentales de la iUanarquia Espanhola,
cuyos del'echos y prerogativas quiel'o se conservcm deI modo y forma cxpresados; 11a ta que
la Divina Providencia se sirva' restituiJ' á su antigo
e tado á los indh'iduos de mi Real Familia de Espanha, a quienes confessamos el mejor y primer
del'echo : y para que asi lo tcngais entendido, os
remitimos e te nnestro lUaniüesto, se11ado con
nuestro Real Se11o" y refrendado por el que hace
de nucstl'O SeCl'etario, y los rogamos y encal'gamo lo bagais circular por vuestra respectiva juri diccion en el modo y forma que hasta aqui se
ban circu ado las ordenes de mi Augusto tio y
Senhor el Rey Don Carlos IV.-Dado en el Palacio de mi Real babitacion, ~n el Rio de ,JaneiJ'o,
á los 20 de Agosto de 1808. -El Infante Don
PEDr,o CARLOS DE- BounnON Y BRAG.~NZIL-D. Fernando José de Portugal.

í
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dos emolumento das as ignaturas da guia ~que
se passa.>ão pela Secretaria da extincta Junta da
Fa~enda desta Provincia, ás pessoas é escravo que
se dc pachavão para teITeno minerae , em Yirtude do Alvará de :3 de Março de 1770, entra
nos meus Reaes cofres por suprimento ás a"Vultauas despezas do Estado: e achando-se pelo \,]vaTú
de 28 de Junho do corrcnte anno estabelecido
nesta capital hum Erario Regio para arrecadaçãh
e distribuição das minha renda c fundo publicos: sou scrvido ordenar que nella e recebão pelo
fiel pagador os direitos dos escravos que se de pacharem para Minas, e que pelo mesmo Tribunal
se passem as competentcs guias do despacho que
sel'ão assignadas pelo Thesoureiro 1\101' e E crhãó
da mesa, pagando as p~I'lCS os mesmo emolumentos que até agora pag'avão, e que o seu computo cntre como dantes nos Cofrcs Reaes; ,'encendo unicamente o sobredito Thesoureiro MÓI' e
Escri ão o emolumento do feitio das ditas guia
quc até agora percebia o Escrivão e Oillciall\laior
da Secretaria da sobred:ita extincta Junta. D. Fernando José de Portugal, do meu Coll elbo de Estado e Presidente do Real Erario o tenha assim
entenuido e o faça executar com os despachos nece sal'Íos, sem embargo de quaesquer Leis, Di posições, ou Regimentós emcontraçio. Palacio do
Rio de Janeiro em 20 de Agosto de 1808.-Com
a Rubrica do Príncipe Regente o o Senhor. EaiiraJtida do Liv. 1. o de Reg. de Decretos dos amw,
de 1808 a 1809, a {l. 55 v.

DE AGOSTO.

0011. Braz. - Delgado.

Eu OPrincipe Regente como Governador e perpetuo Administrador das tres ordens l\lilitares,
faço saber aos que o presente Alvará com força de
Lei ,-irem: que bavendo mandado considerar a
minha Real capella como a principal Igrcja, e cabeça de todas as das ordens; e não tendo ella rendimento, ou patrimonio algum, ncm para as despeza do culto, nem para o seu necessario guizamento; e devendo concorrer para isto as IgTejas
das ordens, a fim de que o culto divino se celcbre
com o esplendor e decencia que convém á santidade da Religião e sublimidade de sua crença:
sou servido determinar que em todas as Igrejas
das ordens que daqui por diante se proverem neste
Estado do Brazil e nos dominios ultramarillos,
imponha a Mesa da Consciencia e Ordens huma
modica pensão arbitrada em proporção com a lotação dellas quc será applicada pal'a a fabrica da
minha Real capella.
Pelo que mando, etc. Dado no Palacio do Rio
de Janeiro em 20 de Agosto de 1808. -PRINCIPE
com guarda. -D. Fernando José de Portugal.Com todos os Registos I{ompetentes.

Manuscripto authentÍco.

Havendo determinado pela mir:h.a Real Resolução de 4 de Junh.o de 1805 que a importancia
:'TOMO I.
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Manuscripto aulheutico.

O Tbesoureiro Geral das tropas desta Capital,
continuando a obsenar as Reaes ordens do Principe Regente meu Senhor e tio, mande"abonar ao
Vice-Almirante Intendente da I\larinha o respecti VO soldo de embarcado, que vem a ser 200:t/JOOO
réis por mez, com o desconto de hum dia de soldo
de terra para o Monte-pio, ficando na intelligencia
de que este Tencimento e desconto deve principiar
a ter lugar desde o dia da dam do Decreto qu
promoveu ao Intendente ao posto de Vice-Almirante. Quartel General da Marinha no Paço do
Rio de Janeiro, 22 de Agosto de 1808. -Com a
Rubrica do Serenis imo Senhor Infante Almirante
General.
AVISO DE

22

DE AGOSTO.

Manuscripto authentico.

O Principe Regente Nosso Senhor manda remetteJ:. a V. S. a nota inclusa, assignada por l'tlilitão José Alvare da Silva, Omcial Maiol' desta
Secretaria d'Estado, em que vão decididas as duvidas quc lhe occorrêrão sobre o Alvará de 27 de
Junbo do presente anno, a respeito da decima
e que V. S. expôz no seu O./Jicio de 51 do mez
passado. Deos guarde a V. S. Palacie do Rio de
Janeiro, m 22 'de Agosto de 1808. -D. Fernando José de Portugal. -Sr. Caetano Pinto de 1\liraada Montenegro.
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Ao §

l°.

1.' Duvida: Se são comprehendidos na disposição deste § os predios r/ue realmente não estiverem haqitados, Rosto que estejão no estado dl1
o serem por ex : os que ficarem por alugai'. - Decisão: Sim, certamente, porque a i enção he~so
para aquelles que nada podem render por estaI'em
de todo arruinados, ou por não se terem acabado.
2.' l)uTida: Se os propric.tarios que morão
todo o anno 'em seus engenhos e roça, e que só'
tem casas nas Villas para hum ou outro dia que a
elIa Yem, estão obrigados a pagar por inteiro,
como se residissem sempre na mesma Vill"a.Decisão: certamente. Não ha razão justificada que
os excuse.
3.' Duvida: Se o attriliuto u Notaveis» se refere aos tI'es sugeitos, Cidades, Villas e Lugares,
ou só a este ultimo, e quaes são os caracteres
desta notabilidade: será somente o numero de
fogos e de habitantes e quantos, 011 deverá entende.ç-se tambem a prosperidade e co~ercio das
mesmas povoações? - ~ecis(io: Notaveis, he l'e/ativo aos Lugare . São notaveis os que excederem de 100 l'isinhos, e não forem as' pOl'oações
pobl'Í simas.
4.' Duvida: Até que distancia se hão de reputar situadas á beiramar as Cidades, Villas e Lugare : e e a medição se ha de fazei' em linha recta, ou pelas curva que fazem o caminhos e
rio ? Em Pernambuco a maior parte das Villas e
povoa ões distão 2, 3] 7 e mai lego as. - Decião: Beiramar entende-se restrictamente, e communicando- e com o mal' por algum rio, em cuja
beira estejão s!t\ladas as Cidades, Villa e Lugares. Seraõ duas lego as o termo necessario para
e cnmprehendel'em no numero das que pagão
decima.

Ao §

4°.

5,' Duvida: Se os propostos pelo Superintendente para a Junta da Decima se podem excllsar
com algum privilegio, ou se ha de ob ervar- 'e a
disposição do § 7° tit. 1° do Regimento de 22 de
Maio de 1654:' e. no caso de não quererem aceitar. de que força e coacção se ba de '11sarP- Deci ão: anhum privilegio excusa, e até o de
miliciano foi declarado que não excu ava pelo
Alvará dG 1° de Setembro de 1800. A cnaccão he
a pri ão, e he a que empre se u a.
6.' Duvida: Se ao propo tos e approvado se
ha de passar algum titulo de S'HI, nomeação, e se
clle hão de ser juramentados, COIl10 dispunha o
§ 1· das ln trucçõe ãe 18,de Outu bro de 1,62?
- Dacisão: r ãfl ha mi ter ~itulo aigum. O que
não tiverem juram Dto por eu omeio O Superinteu(!.~nte dar-lh'o-ha.
7,' DU"jda: Se ha d(j ha, lll' l:llguma precedEmc;iíl ne ta Jun,ta's Ti to er f i 00mpo tas de mini tI'O de nobres e de plebe s Ou e ha de põre em pratica o que determ.iWl."a o § ,+0 do til. 1°
do cit do ~eghIlento dç 1654 li - Deci ão: Sem
precedencia mais que a da ci.ilidade.
.' l)u 'ida: Qual !le a autol'idade dos ~lem
bros da Junta, ou qu~l voto cQIJ~petf1 a cada Juro,

e no caso de empate, a quem toca a decisão?Deci!o: A especialisada no A1Yaril. Os yotos são
iguaes. Parece impossível que, attento o numero,
po a haver empate: .e quando o haja, desempatará o Superintendente.

Ao §

11°.

9.' Duvida: Qual he o § que se queria citar;
porque o 3' do til. 3° do Reg'imento de 9 de Maio
nada dispõe na materia de que se trata, e pare..:
ce que por engano se citou o dito § 3° em lugar
do § 9° II o mesmo til. - Decisão: Era- o 9°: houve engano Da imprensa, ou na copia, em que a
letra de conta que era 9 se suppôz ser. 3, e assim
se imI5rimio.
'
10.' Duvida: Se as proTidencias no mencionado § 9° do Regimento de 9 de iUaio de 1654 e
na declaração 4" e ," do Alvará de 26 de Setembro de 1762 se devem p Ôl' eril execução> nsto terem-se omittido os meios de prevenir e de castigar as fraudes que se praticarem. - Decisão
A pro,·idencia do § 9° tem lugar> pois que delIe
se faz menção. A {~' e 7" do Ahal'á de 26 de Setembro de 1,62 omittirão-se por desnecessarias.
11.' DUTidà: Se o caderno deye consel'var-se
na mão do Escrivão ainda antes de cO'piado no
livro elo lançamento, ou se eleverá estar em
guarda melhor para se evitarem as fraudes que
alias se podem commetterP-Decisão: 1\a mão
do Escrivão ou Superintendente; sendo rubricado, como deve ser, não ha que receai' senão huma
fraude descarada, que não he de presumir.

Ao § 16°.
12.' Duyida: Se todos os membros da Junta do
lançamento, ou qUae omente hão de entrar na
di tribuição dos tres por cento? A pala \TílS officiáe e cobradôres forão trasladada do Decreto
ile de Junho de 1805, e entendidas ma sua origem, pal'ece não compl'ehenelerem toda a Junta
quando toda eUa tem trabalhado. - Decisão: A
palavras do Alnrá são tiío claras que não precisão de declaração, e excluem a intelligencia de
comprehender os membros da Junta.

a

A os §§

J

iO e 18°.

13.' Duyida : Nas Villas fóra da caheça da
Comarca, em que os Ouvidores forem fazer o
lançamento, quem lia de ter' a chave do cofl'e e
assignar os conhecimento ? Porque nos primerOs dez dias de Dezembro elIes nâo podem achar
se em diversas partes. -Decisão: [Tão ha implicancia em que em Dezembro e teja o Ouvidor
para a cobrança. POl·qu.e o lançamento começa
de 6 de Janeiro em diante, oom~ se diz no § 10°
do Ahará de 27 de Junho de 1808.
.
14.' Duvida: - Se a dita chaye e assignatura
tocará então aq, The oureiro nomead,o pela Camara, ou
este tem somente a seu catgo a guarda do cofre, segundo o entido litteral da palaHas ?-Decisão: Póde tel' lugar e ta providencia
endo m.cc .aria.- eeratariad'Esta.do ao a2 d
!go~to de ];&>8......... LUilitãQ J~ô.é AlYares tia Silva

,
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lação; merecendo, por isso, dos Senhores- Reis
meu augustos predecessore os mais vigilantes
Coll. Eraz. - Delgado.
ouidados, especialmente do Senhor Rei D. José,
Eu O principe Regente, faço saber laos que o meu augusto avô, de mui glorio a memoria, que
presente Alvarú com força de lei virem, que ha- ordenou a este fim os mais sabios estabelecimenvendo-me sido presente o augmento de povoação tos,.creando a Junta do Commercio e dando-lhe
estatutos, que foi depois erigida em Tribunal Su'C riqueza, em que estava o lugar de Porto Alegl'e no continente do Rio Grande de S. Pedro, premo pela Carta de Lei de 5 de Junho de 1788:
por eITeito da prosperi.dade da sua agricultura e e desejando que tão uteis ventagens se con igão
oommercio; e quanto convinha ao meu Real ser- neste Estado, que nas actuaes oircunstancias necesviço, e ao bem commum dos meus fieis vassall'os sita muitas providencias e SOCCOlTO , paI'a que
habitantes delle, que a justiça não fosse admi- cresção e se augmentem estes objectos de publica
nistrada por Juizes leigos" que por falta de co- felicidade: e, sendo de esperar que da creação de
nhecimentos das minhas Leis, e por mais sugeitos hum Tribunal semelhante ao de Portugal, que enás paixões de affeição, ou odio; não cumprem as tenda e providencie em todos os objecto desta
obl"igações inherentes aos seus cargos com a ne- natureza, resultem grandes utilidades em beneficessaria exactidão e imparcialidade; fui servido cio commum dos meus fieis vassaUo habitantes
por immediata Resolução de 26 de Janeiro de deste vasto e feliz continente, que hão mister maio1805, tomada em consulta do Conselho Ultra- res e mais aptas providencias a este respeito; çlemarino, crear o lugar de Juiz de Fóra da Villa pois que determinei que fosse livre o erigirem-se
do Porto Alegre, Ilomeando para ene ,l\lagistra- fabricas de qualquer genero e qp.alidade, ~ que esdo, e arbitrando-lhe o ordenado de {~oo:tbooo rs. tabeleci a ampla liberdade do commercio; hei por
por outra immediata Resolução minha de 24 de bem, para encher tão uteis fins ordenar o seguinte.
Ha,'erá nesta Curte hum Tribunal que sou 01'Julho de 1807, tomada em consulta do me mo
Conselho: e cOllStando-me que apczar destas de- vido crear que se denominará Real Junta do Comterminações, nem o referido lugar fôra creado mercio, Agricultura, Fabl'icas e Navegação deste
pOl' A.1Yará, ou Carta de Lei, nem aquel1a nota- Estado e Dominios 1Jltramarinos, compo to do
"el pOToação fôra nunca erigida em villa, como Presidente que será, na forma da mesma Lei de
cumpria cm ?ttenção ao disp'osto nas minhas Leis, 5 de Junho de 1788, o meu Mini tI'O de Estado e
e ao co tumes desta l\10narchia: querendo fazei' rlespacho, que ervir de Presidente do Real Erario,
mercê aos moradores da referida povoação, de- e dos Deputados que eu houTer por bem nomear,
nominado ha muito Villa, sem que comtudo fos- e de hum Secreta1'Ío que será tambem Deputado i
se legalmente C/'eada po,r especial decisão minha; vencendo estes o ordenado annual de 600:tbooo
e com'indo faze-lo em consideração ao augmento réi , além dos,emolumentos que I1J s competirem.
da população, extensão do seu territorio , rique- E haverá mais hum Juiz. Conservador e hum Fisza e commercio, e a ser o lugar da residencia do cal) com a mesma jurisdicção que exercião os que
GOTeI'l10, hoje em dia elevado a Capitania geral, o erão em Lisboa.
Entenderá este Tribunal em todas a;materias
merecendo por isso maior contemplação: por todos estes motivos, e por muitos outros assaz relativas aos objectos de sua instituição que componderosos, e que são .dignos da minha Real con- prehendem o que he respectivo ao commercio,
sidel'aç,io; hei por bem crear 'Villa a sobredita agricultura, fabricas e navegação; e decidirá o
povoação de Porto Alegre, para que seja por tal que lhe requererem; con ultando-me, quando fôr
haTida, e nomeada, e tenlla todos os privilegios, necessario e propo.ndo-me tudo o que puder' conliberdades, graças e isenções que to cão ás VilIas correr para o melhorGlmento de objectos tão intenotaTeis e de que gazão as outras Villas deste Es- res antes ao bem do Estado. GovernaI'-se-ha por
tado do Brazil mais privilegiadas: e outrosim me todas as Leis, Aharás, Regimentos e Ordens Repraz crear para ella o lugar de Juiz do Civel, gias que se achão estabelecidas nesta materia e
Crime c Orfãos com o ordenado de 400:tbooo réis especialmente pela Carta de Lei de 5 de Junho
cada hum anno, e CGm os emolumentos que ven- de 1788.
Eporgue, com este estabelecimento, ,.(ica endo
ce o Juiz de Fora da Villa de Santos.
Pelo que mando, etc. Dado no Palacio do Rio' desnecessaria a Mesa da ln pecção: hei por bem
ue Janeiro, cm 25 de Agosto de 1808. -Pnul- extingui-líl i e ordeno que os objecto da lia ÍDcrPE com guarda. -D. Fernando José de Portu- ~urnbencia passem para a inspecção do referido
Tribunal da Junta do Commercio; e nelle e dagal. - Com todos os Re.gístos competentes.
rão as necessaTias providencias, consultando-me,
se fôr preciso, os meios mais proprio de pôr em
ALVA.RA' DE 23 DE AGOSTO.
pratica os negocios de que estava encarregada a
sobredita Mesa da Inspecção.
CoIl. Braz. - Delgado.
Terá a uas sessões na quartas e sexla {'eil'as
Eu-o Principe Regente faço saber~ao que o pre- de cada semana, quando não forem .dia antos,
ente A.lYará com força de Lei virem, que exigindo ou feriados; e sendo-o, e farão no dia immeIDui particular con ideraç.io o commercü>, agri- diato, de modo ~ue hajão empre dua por ecu~t~lra, i'abricas e navegaçãO,. pelo'\ muito promana; e parec Q,o nece aria mais alguma ex'Veltos que produzem a bem do interes!:'C do Estado, traordinaria, e fará por aviso do Pre idenle.
Para Q e. pediente de~te Tribunal haYerá hum
multiplicnndo a riqueza e augmentando a popuALVARA.' DE
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OiUcial Maior com o onlenado annual de 400w
réi ; dou Officiaes menore o, e hum pal'a o Registo com 500W000 réi$ cada hum; hum Porteiro
com 2001iJOOO I'éi ; e hum Continuo e hum 1'1eil'inho com 150:tj)000 réis ada hum.
Pelo que mando, etc. Dado no PaJacio do Rio
de .Janeiro em 23 de Agosto de 180 . -PlIINClPE
com guanla. -D. Fernando José de PórtugaLCom todos os Registos competentes.
CARTA REGIA DE

25

DE AGOSTO.

Coll. Brn.

Heverendo Bispo do Rio de Janeiro) do meu
Conselho e meu Capellão Mór. Eu o Príncipe Regente TOS envio muito saudar, como aquelle que
amo. Havendo creado na minha CapellaReal desta
Côrte do Rio dc Janeiro huma nora jerarchia de
Conegos graduados, com o titulo e dignidade de
lUonsenhores, pelo meu Alvara de 15 de Junho do
presente anno de 1808: e attendendo a que presentemente se achão "agas, e que por taes se devem reputar a maior parte das dignidades do cabido desta Cidade, que pelo dito Alval'tl fui servido
condecorar com o titulo de minha Capella Real;
pareceu-me muito conveniente reduzir os novos
lugare de l\1onsenbores aos lugares das antigas
dignidades da 8é, de maneira que, sem multiplicar nOTOS empregos que as circun tancias do tempo não permittem, ficas em a .mesma dignidades
con tituindo a nova jerarchia que tenho Cloeado,
com a declaração porém, de que se deve erigir
hllma oo"a dignidade de Arcipreste immediata ao
Deão, para que complete o prefixo numero de
sei , ao qual tenho determinado restringir o numero dos Monsenhores. O que hei por bem participar-vos para que na coUação que fizerdes
destes 'belleficios, como meu CapeJ1ãD Mór e de
meu fieal Conselho e consenso, instituais cada
hum dos nomeados na propria cadeira da sua respectiva dignidade da maneira seguinte: o Monsenhor Joaquim da 'obrcga Cam e Aboim, na cadeira de Deão: o Mon-enhor Antonio José da
C unha c a concellos, na cadeira de Al'cipre te:
(I l'\Ionsenhor Felippe Pinto 'da Cunba e Souza
deve ficar na sua antig'a cadeira de Chantre: o
1'10n enhol' José de Souza AzeTedo Pizarro será
in tituido na cadeira de TJlesoureiro Nlór: o Monsenhor José Maria Vieira Telles de Menezes na
cadeira de Me tre E colJa: e o Arcediago l\liguel
Jo é Corrêa Lima ficará na sua propria cadeira,
sem pI'eci ar ele nova colJação. Escrita no Palacio
do Rio de Janeiro em 25 de Ago to de 1808. PR1 ·CIPE. -Para o Reverendo Bi po do Rio de
Janeiro.
DECRETO DE

25

DE

AGOSTO.
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l\fanuscripto autheotit-o.

ão e achando ainda e tabelecido o comp,etente ordenados a algun do Officiaes da Chancellaria Mór do EI'azil, e da tres Ordens l\1ilitare , e endo diminuto os de outros jú dete~'
minados: hei por bem que /as pe.soa e,mprega-

da_ nos omcios que constão da relação inclus-a
assignada por D. Fernando José de Portugal do
meu Conselho de Estado, e Ministro Secretario
de Est;:tdo Assistente ao De pacho do Gabinete,
Tcnção annualmente os ordenados que nclles Yão
declarados. A 1'1esa do Desembargo do Paço
da Consciencia e Ordens o tenha a Sinl entendido, e faça expedir os despachos necessarios. Palacio do Rio de Janeiro, 25 de Agosto de 1808.
-Com a R.ubrica d9 Principe Regente Nosso Senhor.
Relação dos ordenados que (tÍllda se não havião regulado a alguns dos Officios da ChancellaJ'üt 1J{6r
do Estado do Bmzil e das tres 01'Clens iJfilital'es,
que baixa com o Decl'etu-da data desta.
Chancell'er 1ór do Estado do Brazil. 5201iJOOO ChanceJler das tres Ordens M.ilitare . 27°:t/JOOO
Escrivão d'ambas as Chaocellaria ,
além dos 250:tj)000 que percebia. 560:tbooo
B.ecehedor d'amllas as Chancellarias,
Novos Direitos e SeUo. . . . 6001iJooo
EscriYão'da'receita e despeza dos NoYO Dil'eitos e dos Direitos do SeJlo. 200:t$boo
Guarda 1\'161' e Porteiro d'ambas as
Chancellarias, além dos 240:tj) rs.
que percebia pela obrigação de pôr
o Sello.
601000
Continuo da~ duas Chancellarias.
80 000
120 000
Guarda livros das Á valiações.
Palacio do Rio de Janeiro, em 25 de Agosto de
1808.-D. Fernando ,José de Portugal.-Adla-se
a fl. 75 v, e 76 do Liv. Iode Reg. de D.ecl'etos no
Al'Clti'Co da Secretaria do Impel·io.
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O Vice Almirante Intendente da Marinha fican
do na intelligencia de que me conformo á sua l'epresentação de 13 de J.unho; concernente ás relações que para bem do Real serviço elevem existir
entre o Patrão Mór e os Ajudantes do mesmo Vice
Almirante (que são na sua ausencia os seus representadores, e como taes devem ser ouyidos
e obedecidos), chame a sua presença os mesmo
Ajudantes e Patrão Mór, afim de intimar-lhes o
que por eiles deve ser praticatlo, para que todo o
serviço se execute prompta e c<?nvenientemente
na forma das Ordens soberanas do Principe Regente meu Senhor e Tio, e das regulaçõ.es consequentes ás mesmas Reas Ordens, que ou existem
estabelecidas formando antigos costumes, ou tiverem sido mandados executar pejas competentes e
superiore autoridades: pelo que cumprindo que
o Patrão 1\161' prosiga em tratar de aparelhar as
embarcações de guerra, quando armão de novo,
assim como em cuidar das amarrações, crena,
soccorros de navio , e mais fainas que sempre
tem ido da competencia dos Patrões M6res,
çumpre não ,menos que elle ou por si, ou pelo
Sota (quandJj por si não baste), além de decutar
9 mais que lhe fô,1' orden,ado, reconh_eça e faça
J
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reconhécel' a autoridade dos Ajudantes do Intendente, como representativa do mesmo Intendente,
e pOl' tanto como competente para exigir obediencia em todos os casos que o Intendente julgasse
preciso exigi-la, pois só a eUe seráõ re ponsaveis
do que a este respeito fizerem, e ao Patrão Mór
resta sempre o clireito de representar ao Inten-"
dente sobre o que lhe parecer menos bem ordenado pelos Ajudantes, além do que assim como
estes não devem intL'oduzir novidades considera-vei , nem ingerir-se menos judicio amente
no que pertence "ao mesmo Patrão Mor, pois no
que não exigir prorrtpto remedio convirá que primeiro tomem as ol'dens do Intendente, aSoim
tambem nos ca os occorrentes poderáõ, e até
dcverão dar as proTidencias que julgarem vantatojas ao Real eniço, participando-as ao mesmo
Intendente logo que podei'em, sendo indubitavel,
que cm tudo o que procurarem sabei', ou nas l'e.
"Yistas a que quizel'em p.!'oceder, para melhor exercerem a'autoridade inspeccionavel que lhe tenho confiado, e a executiva que o Intendente lhes
commetter, devem ser promptissimamen'te obedecidos por todos os subordinado ao mesmo Inten- '
dente sem excepção alglUna. Quartel Gene'ral da
Marinha no Paço do Rio de Janeiro, em 26 de
Agosto de 1808. - Com a Ru brica de Sua Alteza
o Sereníssimo Senhor Infante Almirante Ge'neral.
PROVISÃO DE

27

DE AGOSTQ.
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Delgado.

Sendo-me présente o requerimento de Jos~
Gonçalves Rodrigues, neg'ociante desta praça,
dirigido á l\lcsa da ln pecção, no qual representa
a injmtiça, com que a Provedoria dos ausente
fez arrecadar em Angola os fundos de huma carregação que' eUe houvera consignado a Jo é Joaquim da Silva Braga que ali fallecêra, havendo
ausencias e requerendo a immediata na carta de
orden a entrega denes em nome de seu dono:
informando a Mesa da Inspecção que a referida
al'l'ecadação se fizera contra o disposto no § 18 do
capitulo 17 dos E tatuto da Junta do Commercio
que recommenda que se entregúem a carregações, ou em ser, ou dispostas, ás ausencias nomeadas, quando morrem o consignatarios; e que
as razões, em que se fundára o the oureiro dos
au entes para proceder il referida arrecadação,
erão capciosas' peclindo-me pro idencias adaptadas ás circunstancias; pois que não se podia nas
actuaes dar conta á Junta do Commercio, como
se ordena no mencionado § 18, nem se estabelecêrão nelle penas para cohibir e tes abusos: hei
por ber;n, em beneficio do commercio e do seu
livre gyro que deve er limp,o de e torvos e em- _
haraços, como convém ao bem do estado, 'ordenar: que se entl'e~uem aO dito Jo~é Go_nçalyes
Rodrigues os fundos daquella conslgnaçao; podendo elle nomear novas au eneia , caso sejão
faUecidos o nomeados; e sem que no juizo dos
au entes se percebão emolumentos alguns: e outrosim me praz, que para o futuro, além da re~
ponsabilidade dos thesoureiros em casos de mamfesto dolo pelas perdas e damnos, se impol'áõ as
penas 'que reservo ao meu Real arbitrio, co,: ultando-se-me o negocio. A l\'lcsa da I,I;lspec,Çao o
tenha a. sim entendido e o faça executar. Palacio
Ho Rio de Janeiro em 27 de Agosto de ) 808.

D. Fáliando José de Portugal, do Conselho dé
Estado, Ministro Assistente ao Despacho do Gabinete, Presidente do Real Erario, e nelle Lugar
Tenente Immediato á Real Pessoa, etc Faço
saber á Junta da Administração e Awecadaçao dã
Real F'azenda da Capitania Geral da Ilha da [\ladeira: que sendo presente ao Principe Regente
'osso Senhor 'O notorio abuso que es a.Junta tem
CAl\T A. REGIA. DE 28 DE AGOS':'O.
seguido, consentindo e determinando que sam sem do Archivo da Secretaria neHa, os livros' e
Manuscripto authenlico.
papeis que ali deYem ser conservados, por 'depenCaetano Pinto de Miranda l\Iontenegro do meu
der delles o segredo tias deliberações da Junta:
he o mesmo Senhor servido determinar que a Con elho, Govcl'Dador e Capitão General da
Pernambuco, Amigo. Eu o Príncimesma Junta por nenhum caso ordene se tire li- Capitania
vro ou papel do seu Archivo, o que deve e tal' pe Regente vos envio muito saudar. Se~do de aboluta e reconhecida necessidade pôr no melhol'
debaixo da in pecção do Escl'Ívão Deputado, ain~
da mesmo para qualquer dos Deputados, visto estado de defeza possivel todas as Capitanias do
que nas sessões da Junta, lhes são patentes 'todos va to Continente do Braril, particularmente aquelos documentos e ordens, e no caso ,de lhes ser las, cuja riqueza e prosperidade tornão mai xipreciso, para com maior individuação dai o seu gente e ta medida; e considerando a Capitania de
parecer sobre os objectos que tiverem de tratar, Pemambuco, buma das que pela ua: maior popul'ação, mais fàcilita o accrescimo da for, a a~'
essa JUl)ta lhes mandará dar as copias authentica
do que requererem. O que se ordena a essa Junta mada, além da sua actual guarnição: sou erv)para que fique óesta intelligencia, remettendo "do de ordenar-vos que logo que ali chegareis.
certidão de ficai' esta registada para a todo o tem- procureis levantar bum corpo de mil homen
po constar desta Real determinação. Ca imiro que se denominarú dos Voluntarios Reaes de Pcrde Oliveira Dias a fez no Rio de fa.neiro, em 27 de nambuco, o qual será cli'vidido em oito Com~a
Agosto de 1808. - Francisco de Paula Cabral de nhia~ d~ buma igual for a com o sel} respectIvo
l'Ietlo a fez escrever. -D. Fernando José de Por- Estado Maior, que regulareis pelo plano que acatuga'1. -Exf:rahida .do Liv. '1.· de Reg. ge'l'al de 0,.- bo de dar aos corpos da Capitania de S. Paulo, para
O qual estou certo que concorreráõ os seus habidens expedidas iÍs Junttl$ de Fa1enda a [l. 7.

de
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tante com aquella boa vontade e patriotismo que
Lantó caracterisárão os seu passados, e cuja memoria ainda hoje os distingue e recommenda na
minha Real presença, aonde fareis constar com
t'ôda a individuação a facilidade que espero encontrcis no leyantamento do mencionado Corpo, e
que deve confirmar-me no conceito que formo de
taes po"os. Ao vosso prestimo, e assaz provada
actividade e inLelligencia, recommendo este objecto que espero desempenheis convenicntemente, e á Junta da Fazenda daquella Capitania mando expedir as ordens necessarias para que auxilie
esta diligencia com as sommas que forem preci. as. Escl'ipta no Palacio do Rio de Janeiro, em
28 de Agosto de 1808. -Com a Rubrica do Princ.ip.e Regente osso Senhor. Para Caetano Pinto
de Miranda l\lonten.egl'O. -José Joaquim da Silva Freitas.-E::vtraltida do Liv. I. o de Reg. geml de
Ol'dens expedidas ás Juntas de Fazeii.da a 17.. l,{ V.

ALVAnt1.' DE

29

DE AGOSTO.

Goll. Bra"Z. - Delgado.

Eu O Principe Regente faço saber aos que este
Alvará virem: que desejando dar ao habitantes
da Capitania de S. Paulo huma demonstração de
que formo deUes aquelle mesmo conceito que merecêrão seus antepa sados aos meus augustos predecessores, pelos importantes e arri cados scrviços que fizerão á Corôa e ao Estado; e sendo-me
presente que mediante huma nova organisação,
fie que necessitão os dous corpos regulares da':'
I}uella Capitania, a legião de tropas ligeiras e o
regimento de infanteria de linha, aquelIa pelas
successivas innovações que tem alterado substancialmente a sua primitiva constituição, e este pai'
se achar álnda debaixo do pé cm que foi regulado em J ,65; e levantando-se ao mesmo tempo
hum corpo de milicias a cavallo, form~do de
destacamentos tirados dos tres regimentos de ca'valIaria miliciana, poderá a me ma Capitania fornecer hum córpo de tropas respeitavel, que combinando com o systema geral da defeza da fronteira , reuna ao mesmo tempo a ventagem de não
prejudicar a cultura, commercio e industria dos
seu habitantes, cujos intere se' de ejo tanto promover: sou servido de ordenar o seguinte.
I. o A legião de tropas ligeiras scrá composta
de dous batalhõe de infanteria, de quatro esquadrõe de cavaUaria e de duas bate1'Ía's de artilheria
a ca"UlIo, e cada huma de eis bocas de fogo, e ervida por huma companhia de mtilheü'O cavalleiros; para o que hei por bem mandar cl'ear mais
duas companhias de in fanteria; hum esquadrão
de cavallaria; e reduzir a duas a tres companhias
actuaes de artilheria.
2. o O regimento de infanteria constará dc dous
hatalhões,. de quatro companhia cada hum; para
f) que sou servido mandar accrescentar mai huma
companhia ii sete existentes, e igualar ás outras a
comp!1 nbia de granadeiros; consenando- e porém
a ~l,aiol'ia de oldo ao' que presentemente a tem,
em quanto não passarem a outros postos: ficando

o dito regimento CGllstituido assim em tl'opas ligeiras, segundo a organisação que lhe mando dar.
5. o O regimento de milicias a cavalIo será composto de hum estado maior e de quatl'o esquadrões, com a força determinada no plano quc fui
servido approvar.
4.' Fazendo-se necessario completar desde logo
a dita legião e regimento de infanteria; desejando
promoyer por todos os meios de brandura e moderação orecl'Utamento dos referidos corpos; considerando além disto quanto importa ú disciplina
das minhas tropas que estas sejão formadas de
homen voluntal'ios, bem educados e c'om principio de honra; e tendo contemplação á natural
aptidão que tem os Paulistas para o exercicio de
tropas ligeiras: sou servido determinar que ó 'a
classe que deve constituir o casco dos mesmos
corpos em tempo de paz, conste além dos voluntarios, de pessoas recI'utadas; mas que' os mais
sejão tirados dos corpos milicianos.
5. o Os,voluntarios não serão ob~igados a ser~l'
por mais tempo, do que o de oito annos; e so
continuaráõ a servir, se assim o requererem; e
neste caso pel'ceberúõ, além do quantitativo do
seu soldo, a gratificação que eu home por bem
mandaI' estabelecer em seu favor por Decreto de
15 de Maio do presente anno; graça que nunca
se poderú extender a respeito dos que não forem
,'oluntarios; pois que estes serão obrigados a servir'
impretel'ivelmente o prazo de deseseis annos: os
milicianos porém que forem chamados para completar os referidos corpos, nelles servirúõ unicamente, em quanto se fizer abs9lutamentc indispensavel esta medida; mas serão depois novamente
encorporados nos seus respectivos regimentos,
excepto os que sollieitarem a continuª,ção do mesmo serviço; e entao se reputarúõ voluntarioso
6. o Fara maior clal'eza e exactidão na obsel'vancia do determinado no artigo precedente, haverúõ tanto na legião, como no regimento de infanteria, livros distinctos dos do registo geral dos
referidos corpos, onde se lançarúõ pl'ivativamente
as praças, dilferenças e escusas dos sobreditos
voluntarios e milicianos.
, . o O corpo de milícias a cavalIa serú recrutado
de destacamentos dos tres regimentos actuaes de
ca,'al1aria miliciana da mesma Capitania; os quaes
serão restituidos aos scus respectivos corpos, logo
que cessem os actuaes e urgentes motivos que me
movem a emprega-los.
S.· Tanto os voluntarios e milicianos qlle sflrvirem no's dous corpos regulares, como os que
entl'arem na composição do sobredito regimento
de cayaUal'iã miliciana, terão gravada nas chapas
das barretinas de que usão, a letra voluntarios;
e delIa continuaráõ a usai' nos seus respectivos
re.gimentos, quando nelles forem novamentc incorporados.
•
9.· A legião e regimento de infanteria ligeira,
venceráõ soldos e fardamentos na forma que vai
especificada no plano da sua organisação; com a
declaração que os miliciano chamados para completaI' os referidos corpos, posto que venção os
soldos cOITespondentes ás suas praças, não'perceberúõ fardamentos, excepto se requererem ser
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alistados como ,'oluntarios, ou se forem empre""adas por mais tempo do que hum anno; o mes~o se deverá entender a respeito do corpo de cavallada miliciana que tambem vencerá soldo desde
que entrar em serviço activo; devendo usar, como
os precedentes, dos uniformes de que presentemente se servem.
j
10. o Havendo-se determinado na formatura da
legião de tropas ligeiras que todas as tomadias de .
qualquer genero que fossem por ella feitas aos
inimigos da Corôa Portugueza, em corpo, ou por
destacamentos, lhe houvessem de pertencer: sou
servido renovar esta mercê, não só a favor da referida legião, mas ainda do regimento de infanteria e corpo de cavaIlaria milieiana; ordenando
que tudo o que tomarem, lhes ~cará perte~~en
do. Pelas mesmas armas e tropheos recebel'ao as
compensações seguintes que logo lhes sel'ão sat.isfeitas na thesouraria competente; por cada esplOgarda com bayoneta, 4:t1J800 réis; por cada ~~a
vina, ou espingarda sem bayoneta, 4:t1Jooo r.els;
por cada peça de artilheria de qualquel', calibre
que seja, 48:t1Jooo réis; que tambem scra. a compensação que percebe.ráõ por cada bandell'a, ou
estandarte que tomarem.
I l. o Além destas e das mais graças, com que
serão premiadas as emprezas difficeis e a int~'epi
dez dos que mais se di'stin«uirem ne~l~~; heI por
bem ordenar que os voluutadDs e m1liCla~Os que
me servirem nos referidos corpos, prefirao, em
iguaes circunstancias, nas propostas dos corpos
milicianos que me fizer o meu Governador e Capitão General da Capitania de S. Paulo, quando
voltem a sel'vir nelles; assim como tambem em
data de sesmarias, de terras mineraes, ou outras
quaesquer pretenções que possão ter. _
12. o Tudo o mais relativo á organisaçao destes
corpos, armamentos, modo de prover os ~os~os
e ordens de servico; determino se obsene lDVlOlavelmente, como vai declarado no plano junto
que tenho approvado e que com este baixa, assi~
nado pelo meu Conselheü'o, l\-linistl·o e Secretal'lo
de Estado dos Negocias Estrangeiros e da Guerra.
Pelo que mando, etc. Dado no Palacio do Rio
de J aneü'o em 29 de Agosto de 1808. - PRINCfPE
l}Om guarda. -D. Rodrigo de Souza Coutinho.Com todos os Registos competentes.
Plano de o/'ganisação para as tropas regulares da
Capitania de S. Paulo.
LEGIÃO

DE

TROPAS LlGEIR.tS.

EST~DO MAlon. Pé de paZ:-1 Coronel permanente,com o soldo de 80:t1J réis por mez e 2 cavallos ;
I Tenente Coronel2. o Commandantepermanente,
com o soldo de 65:t1J réis por me7. e 2 cavalIos ~
I Ajudante permanente, com o soldo de 24:t1J réis
por mez e 1 cavallo; I Quartel ~lestrepermanente,
com o soldo de 20:t1J réis por mez; I Capellão
permanente, com o solel0 de 18:t1J ~réis po.r mez ;
1 CÜ'urgião Mór permanente com o soldo de
18:t1J réis por mez; 6 Ajudantes do mesmo, permanel1tes, com o soldo de 150 réis pôr dia; I l\lestre de tambores e trombetas) Jle'rmanente, com o

soldo de 500 réis pai' dia. - Total 1.5 IiOO1~n e
5 cavallos.
Pé de ""ue/'ra :-Da me ma forma, accrescentando 2 Aju~lantes elo Cirurgião Mó). -Total 15 ho;
mens e 5 cavallos.
CORPO

DE Jl'IFANTERlA.

ESTADO MAIOR. Pé de paz: - 2 Sargentos ~lúre'
Commanelantes de Batalhões, permapentes, com
o soldo de 56:t1J réis poi' mez e 2 cavallos; 2 Ajudantes dos ditos, permanentes, com o soldo de
12:t1J réis por mez e 2 cavallo ; 2 Sargentos de
Brigada, permanentes, com osoldo de 150 réis por
dia; I Furriel Ajudante do Quartel ~lestre, permanente, com o soleio de 140 réis por dia; 2 Cabos de tambores, permanentes, com o soldo de
120 réis por dia; 2 Artifices permanente, com o
soldo de 110 réis por dia. - Total 11 homens e
_
4 cavallos.
Pé de gllerra:-Da mesma forma,accre centando
hum Furriel Ajudante do Quartel Mestl'e e I Artífice. - Total 15 homens e 4 cavallos.
Dous batalhões, compostos cada hum de 4 Companhias, orgamsadas da maneira seguinte:
Pé de paz:-I Capitão pel'manente, com o 01do de 19:11>700 réis por mez;1 Tenente permanente, com o soldo de 11:t/J réis por mez; I Alferes permanente, com o soldo dc 10:t1J réis pro
mez; 1 primeiro Sargento permane.nte, com o
soldo de 140 réis por dia; I segundo Sargento
permanente, com o soldo de 140 réis por dia;
1 Furriel permanente, com o soldo de 110 réis por
dia; 6 Cabo perm'anentes, com o soldo'de 80 l'éis
por dia; 12 Ansp'eçadas atiradores, permanentes,
com o soldo de 75 réis por dia; 2 Tambores c
Cometas permanentes, com o soldo de 110 réis
por dia; 50 Soldados permanentes e 50 licenciados, com o soldo de 60 réis por dia.-~TotaI126
homens.
Pe de guerra : - Da mesma. forma, accrescentando I Alferes, I segundo Sargento, 2 Cabos, 4
Anspeçadas atiradores, I Tambor ou Corneta e 62
Milicianos. - Total 197 homens.
Total do Corpo de Infanteria. Pé de paz :-619
homens permanentes, 400 licenciados, ao todo
1019 e4eanllos; Pécle guerra:-1589 homens
inclusive [~96 Milicianos, e 4 cavallos.
CORPO

DE

CAVALLARl,o\.

ESTADO MUaR. Pé de paz e de guerra:-I Sargento Mór, Commandante permanente, ~om o soldo
de 55:t/J réis por mez e 2 cavalias ; I Ajudante
do dito, permanente, com o soldo de 24:tf> réis por
mcz e I cayaUo; 1 Picador pel'Ulanente cap o
soldo de 18:t/J réis por mez; hum Furriel .Aj;J~
dante do Quartel Mestre, com o soldo de 500 réis
por dia; I Seleiro e 1 Ferrador, com o soldo de
11.0 réis por difl.-Total, 6 homens permanente~
e 5 ca vaUos..
.
Quatro Esquadrões compostos cada hum como
se segue;
Pé de paz : - Capitão Commandante permanente, com o soldo de5z:t1J réis pormez; 2 Tenentes permanentes, com o soldo de 20:t1J l'éis por

ANNO DE 1808.

68

mezj' 1 Alferes pel'Inanente, com o soldo de 18:t/:J
por mez; 2 Furrieis permanentes, com o soldo de
.300 réis por dia; 6 Cabos permanentes com o
Foldo de 150 réis por dia;' 1. Trombeta permanente, com o oldo de 200 réis por dia; 58 oldados
permanentes e 50 licenciados, com o soldo de
60 réis por dia.-Total, 81 homens.
Pé' de guerra:-Da mesma forma, accrescentanlIo I segundQ Capitão Com mandante ; 1 Alferes;
4 Cabos; 1 Trombeta e 60 l\lilicianos.-Total.,
148 homens.
Total do Corpo de Cavalleria : Pc de paz :-2 10
homen permanentes, 120 licenciados, ao todo
5õo homeo e 1) cavalJos; Pé de guelTa :-598 homeo inclusive 240 l\1ilicianos, e Zi cavallo .
COIl1'O

DE

AllTILIIERII\.

• I::STADO MAIOn. Pc de paz e de guelTa: -1 Sargento l\lór Commandante permanente, corr o soldo
de 55:t/:J réi por mez e 2 cavallos; 1 Ajudanle do
dito, permanente, com o soldo de 2{~:t/:J réis po.!'
mez e 1 cavallo.-Total 2 homens e 5 cavallo .
Dua Companhias cºmpostas cada hl1ma como
e segue:
.
Pé de,paz:-l Capitão permanente, eom o soldo
de 52:t/:J réis por mez; 1 primeiro 'Tenente permanente, com o soldo de 20:t/:J réi por mez' 2
segundos Tenentes permanentes, com o soldo ?e
18:t/:J réi por mez; 1 pi'imeiro Sargento permanente, com o soldo de 500 réis por dia; 1 segundo Sarg'ento permanente, com o soldo de 500 réis
por dia; I Furriel permanente, com o soldo de
2fJO réis por dia; L~ Cabos permanentes, com o
soldo de 15o réis por dia; 2 Arlifices mecanico
permanentes, com o soldo de 200 réis por dia;
1 Ferrador permanenlé, com o soldo de .110 rêis
por dia; 1 Artífice de fogo permanente, com o
soldo de "200 réis por dia; 1 Trombeta' permanente, com o soldl) de 200 réis por dia; 80 Soldados bolieiros e conductore , permanentes, com
o soldo ·de.60 réis por dia.-Total, 96 homens.
Pé de guel'l'a:-Da mesma forma,accrescentando
1 segundo Sargento, 2 Ca bos, 1 Artiúce m,ecanico, I Artifice de fogo e 18 l\1ilicianos. - Total,
119 homens.
Tolal do Corpo dr. Artilheria: Pé de paz: 194
homen permanentes e Zi ca,allos. Pé de guen'a:
24.0 homens inclusive 36 i\1ilicianos, e 3 cavallo
Recapitulação.

E:TADO :l.1AIOR. Pé de paz :-15 homens e 5 ca,·allo. Pé de gUP-l'ra :-] 5 homens e 5 cavallo .
CORPO DE I 'FA 'TERiA. Pé de paz:-619 homens
I ermanente 400 licenciados' ao todo l,oi9homen e 4 cavallos. Pé de guerra :-1,589 hOIÍlen
inclu ive 496 l\Iiliciano e 4 ca aHos.
CORPO DE C.HALLARIA. Pé de pt!Z:-21 o homens
l)elmanente, 120 licenciado ; ao todo 550 homens e 5 eavaHo . Pé de guerra :-598 hOIÍlen
in lusive 2LIO Miliciano , e 5 cavallos..
CORPO DE ARTILBERlA. Pé de paz:-Ig4 homens
permanente e 5 ca,-allo . Pé de guerra:-24o homeo inolusi ve 56 lUilician os, e 5 cavalIo .
.
Total-Pé de paz: 1,056 homens permanentes,

520 licenciados, ao todo 1,.556, e 15 cavallos. Pé
de guel"ra: 2,442 homens inclusive 752 l\lipcianos, e 15 cavaltos.
.
Obsel'vação. Os ca,'allos e bestas precisas patá
o Corpo de Ca,'allería, e para o s-erviço de Artilheria a cavaIlo, seráõ sustentados e fornecidos
por conta da Real Fazenda, tanto no tempo de
paz como de gue)-ra, na forma porque até ao presente se tem praticado:
nEGI~IEi'lTO DE

Ci\Ç"-DORES.

ESTADO MA 10.1\. Pé de paZ:-l Coronel permanente, com o soldo de 62:t/:J666 réis POI' mez; 1 Tenente Corooel permanenle, com o soldo de 50:t/:J
réis por mez; ~ Sargentos !Hores permanentes,
com o soldo de 56:tJ> réis por mez e.2 ca vallos ;
2f'Ajuda'nte dos ditos permanente, com o soldo
de, 12:tf; réis por mez e 2 caYa~los; 1 Qual'tell\1esUe permanen.te, com o soldQ de 1 I:jj) réis pOL'
mez; 1 Capellão petmanente,com o solçlo de 10:tJ>
réis por me1J; I Cirurgião lUór permanente com
o soldo de IO:t/:J réis por mez; 4 Ajudantes permanentes do dito, com o soldo de 150 réi por
dia; 2 Sargentos de Brigada permanentes, {lom o
soldo de 150 réis por dia: 1 Furriel Ajudante do
Quartel !\lestre permanente, com o soldo de 140
réi~ por dia; 2 A.rtifices permanentes, com o soldo
de 110 réis po.r dia; 1 Tambor !\lór permanente,
com o soldo de )60 róis p.o~· dia; 2 Cabos de
tambores permanentes, com o soldo de 120 l'éis \
por dia.-Total, 21 homens e 4 cavilHos.
..
Pé de guerl'a:-Da mesma forma, accrescentando :;!. Ajudantes do Cil'Urgião Mór e ] Artifice.
- Total, 24 homens e t~ cavallos.
.
Dous Batalhões, COQ:Ipostos ca,da hum de 4
companhias com o numero de homens :-eguinte :
Pé ete paz :-1 Gapitã,0 pelmanente com o soldo de 19:t/:J70,O réis por m.ez; 1 Tenente permanente, com o soldo de 11:t/:J (éis por mez;
L Alfelles pel',man·ent.e~
com o soldo de 10:tf;
réis por mez; ~ primeiro Sargento pelmanente,
com o .soldo de I {~o réis por dia; I segundo Sargento permanente, com o solllo de IL~o réis por
dia; 1 Furriel permanente, COIP. o soldo de 1 10
réis por dia; 6 Cabos permanentes, com o solrIo
de 80 réis por dia; 12 Anspeçadas atiradores permanentes, com o soldo de 75 rqis por dia; 2 Tambores e Corneta permanen.tes, eom o soldo de
110 réis por dia; 50 soldados permanentes e 50
licenciados,com o soldo de 60 réis por dia.-Total
126 homens.
Pé de u(lerra:~Da mesma torma, accresçentando 1 Alfere, I segundo Sargento ,"2 Cabos, 4
Anspe adas atiradores, 1 Tambor ou Comela ; e
62 lUilicianos.-Total 197 homens.
Recapitulação.

-ESTADO MAlqn. Pé de pa7; :-21 homens permanente e 4 cavallos. Pé de guerra :-24 homens e
4 cavaIlos.
I. o E 2. o p.-l.TllDAÕ. Pé de paz :-608 homens
permarient~, 400 licenciados, ao todo 1,00 . Pede
guerra :-1,576 homens inclusive 496l'fIilicianos.
r
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Total-Pé de paz: 629 homens perm'anentes,
400 licenciados, ao t~do 1,029, ~ 4 ca1'a110,s.;!'é
de guerra: 1,600 homen inclusIve {~96l\lIhC1a
nos, e {I ca1'alJos.
CORPO DE VOI.lnTltRIOS DE !ULICJAS A CAl' LLO.

ESTADO MAlon. Pé de guerra: 1 Coronel, com o
soluo de (IO~ réis por mez; C Tenente Coronel,
com o soldo de ?J2~ réi por mez; 1 Sargento
IIlór, com o soldo de 26~ réis por mez·e 1 ?av?~
lo; 1 Quartel 1\1,estre, com o soldo de 11 ~ reIS
por mez; 1 primeir0 Ajudante, com o o!do de
12~ rs. por mez e 1 cavallo; 1 segundo AJudante. com o soldo de Io~réis POI' mez e 1 ca1'allo.
-.:.. Total 6 homens e 3 cavaUos.
Quatro Esquadrões compostos cada hum damaneil'a seguinte:
Pé de guel'l"a: 1 Capitão Commandante, com o
soldo de 19~700 réis por mez; 1 egundo Capitão, com o mesmo soldo; 2 Tenentes, com
o soldo de 11 ~ réis por mez; 2 AI~eI:es, com
o soldo de I o~ réis POI' mez' 2 Furnels, com o
soldo de 150 réis por dia; 10 Cabo, com o soldo
de 100 réis por dia; 2 Trombetas, com o soldo de
150 réis por dia e 104 Soldados, com o soldo de
60 réis por dia. - Total 12{, homens.
Recapitulação. - Pé de

g~lerra.

ESTADO MAIOR. 6 homens e 5 cavallos. QUATRO
ESQUADRÕES. 4g6 homens. - Total 502 homens e
3 cavallos.

§

Modo de consc!'Var os corpos regulares no pé
de paz, de completa-los no pé de gue1'1'a, e de o,rganisar o Regimento de J.l1ilicias a cavallo.
1. -

Os corpos regulares da Capitania de S. Paul~,
a saber, a Legião e o Regimento, de ln fantena
ligeira, seráõ infallivelmente conservados em
tempo de paz no pé acima declarado, observando. .
se o seguinte: .
A classe dos licenciados será effectIvamente licenciada nove mézes no anno, em que não poderúõ ser chamados sem urgente necessidade do
serviço, sendo unica e indispensavelmente obrigados a residir no Quartel respectivo tres mezes,
em que só -venc~ráõ soldo e fardamento.
Nesta classe seráõ comprebendidos o pl'oprietarios, os filbos de agl'icultores, os artist'ts, ou
os que exemplal'mente se distinguirem pela sua
disciplina e morigel'ação, preferindo sem~re em
j"'uaes circunstancias para semelhantes licenças
o~ que se tiverem. alistado voluntariamente em
os referidos corpos.
. .
O Governador e Capitão General da Capltama
de S. Paulo, tendo combinado as circunstancias
da estação mais propria para os ·exercicios, e do
tempo em que podem soffrer móis interrupção os
trabalhos da agricultuI'a, arbitrará os tres mezes
em que esta classe deve infaHivelmente, e sem
excopções alguma residir no QUal'tel com a classe
permanente.
'
Q.\lando exceda algum individuo da classe dos
T01\lO 1.
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licenCiados, o prazo assignalado para corileçl2rem
os exerci cios , será detido no Quartel e sem oldo
o duplo do tempo que faltou_, posto que allegu~
motivos legitimos; porque nao os alleJpndo ~el'l'!
ainda condemnado ás pena' a que estao sugmto
os que excedem as licenças.
A classe denominada permanente residirá geralmente na Praça; e só obtel'á occasionalrJ:!ente
as licenças que permittit· a ordem do serviço,
e que possa equiparar a despeza qlJe deve fazer
a classe precedente nos mezes de residencia effecti va
A classe dos licenciados teril praça em lu'gal'
distincto , e separado da permanente no livro .de
Registo geral do Regimento respectivo, as 1m
como nas relaçõe e mappa mensaes.
Para leyar ao estado completo os corpos reg'ulares se recorrerá aos il'lilicianos, preferindo o
que forem solteiros, e que menos falt~ fizerem ,li
aO'l'icultura e industria; e finda que seja a prelasão Ul'O'ente que obriga a chama-los, seráõ l~g(l
restitui'dos aos eus respectivos Regimentos, vencendo em todo aquelle tempo oldo e fardamento, se o tempo porque tiverem sido empre~ado.
exceder ao de hum anno. Da mesma maneIra, e
debaixo das mesmas condiçõe scr~l organi ado o
COl'pO de l\Iilicias a cavallo, que se manda occasionalmente formar de destacamentos dos tres
ReO'imentos de Cayallal'ia Miliciana, o qual não
ser1 conservado além do preciso tempo por que
se fizer indi pensavel a sua subsistencia.

§

II. -

Uniforme e fardamento.

O uniforme dos corpos regulares, pelo que
respe!ta aos individ~os que constituem geralmente o pé de paz, sera o mesmo _de que presentemente usão, com as alteraçoes a que se tem
mandado proceder na Capital, ou q,úe ahsolut~
mente exigirem a economia, ou alDda o acelO
dos corpos.
,
Os Milicianos cbamados para levar os refendo
corpos ao estado completo, poderáõ usar dos
mesmos uniformes de que actualmente se servem'
assim como o corpo de Ca1'allaria Miliciana : havendo a cautela de reunir nos mesmos E quadrões, quando seja compativel com o serviç'().
lndividuos do mesmo Regimento.
O fardamento correspondente a cada praça d
infanteria, Artilheria e Ca-valleria, assim como
o tempo de seus -vencimento , será absolutamen~
regulado pel9 que até ao presente se tem pra.hcado na Capitania de S. Paulo. A classe porem
de licenciados -será obrigada a conservar o seu
fardamento por hum espaço de tempo proporcionado ao que etrectivamente sene na Praça'
ou, o que vem a ser o mesmo, por oito annos no
. tempo de paz; nem vencerá semestre; devendo
cada hum dos individuos desta classe perceb r
em compensação 600 réis por cada mez que residir.

S 111. -Armamento.

A Legião c o Regimento de lnfantcria continuaráõ a servir-se das mesmas armas que presentemente tem.
18 ")
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O-con'terto do armamento de tes corpos será
daqui em diante feito por conta dos Capitães das
I'e pccti,as companhias, que ficaráõ obrigados a
~on ena-los em bom estado: e para este fim
,enceráõ os referidos Capitães em tempo de paz,
hum real por dia pop cada praça perman.enle,
que, na conformidade do plano, devem existbr nas
oompanhias, assim Oomo por cada huma €las denominadas licenciadas dos tros mezes de residencia. Em tempo de guerra pfJrceberáõ iguahnente
a mesma quantia por oada huma das praças efI'ectiva ; e esta maioria lhes será tanto em huma
como em outl'a oircunstancia, paga mensalmente:,
e inoluida na relação de mostra.
A factura ou ooncerto de cada huma das peças
será taxada aos artifices do Regimento por preços
l'al,oa"eiô, que lhes serúõ exactamente satisfeitos
pelos roe IDOS Capitães, que não poderúõ debaixo
de qualquer pretexto exigir o s;eu valor aos soldados que pes ãÜ', mesmo voluntariamente; ter
perdido ou pamnificado o a~'mamento; ficando
l)S oastigos de semelhantes rlelictos, os qua~s nunca SCI'ÚÕ pecuniarios, l'eservados prh'aüyamente
ao COJlOnei, dos corpos, que com os.mais üfficiae superiores seráõ responsayeis pelo estado
do armamento do seu respectivos COl'pos.
E para que não possa haver pl'etexto para se
não conservar sempre em bom estado o al~a
mento dos referidos corpos, receberá cada hum
deUes todos o annos dos armazens Reaes a "ige~ima quinla parte do respectivo armame'nto, por
outra equh'alente d'armas velbas, que com tudo
e não receber!lõ se nã:o vierem concertadas c com
Iodas a peças; para o qu~ serJlõ, no tempo da
:ua recepção, examinadé\s pelo Inspector geral
de Artilheria, ou algum delegado seu.
O armamento de todas as praças do Regimento
de Canlleria l\liliciana constará de sabre e de
rJuas pistolas.
'

§

IV.

-lIlodo de proveI' os postos na Legião.

Só haverá accesso na Legião dentro da mesma
<lrma,até ao posto de Sargento Mór inêlusivamente sem que seja permittid~ a individuo algum a
pa sag'em de l~uma para outra; exceptuada só a
l\.l'tilhel'ia, onele
postos se devem conl'erir por
opposição na forma da 'Lei.
Os po to de Coronel e de Tenente Coronel
-el'úõ (lonf~rido sem di tinoção dlal'ma. Pala'cio
Jo Rio de Janeiro, ~m 29 de Ago to de 1808.D. Rodrigo de Sousa Coutinho,
D.ECRETO DE ~1 DE

AGOSTO.

lIJanuscripto nulhenlico.

QueI1enelo (~a~' hum,a non fOl'ma

Ú

adlJÚnistra-

'ã , dil fazenda de Santa CrWl, que roi do,s de11.O-

mínados jesu~t~ de ta C1\p'tania e que se acb
incorporada no meus Reaes proprio : sou servido
nomear para S\lperiQt~\ldente dana a Leonardo
Pinheiro de Vasconcello , do meu Conselho; para
pl'imeiro admini trador a João iUawe' par~ :e~"'undo .adminl tradol' e Tbesom'eiro ao .:lfO'ento
)[ór de caTal1aria João Fenl<tnr!(js ela Silva; para

AJmoxarife dos paços e DÍl'eçtor das manadas de
cavallo', egoas e bois de serviço, a Francisco Damaso, para que com dous Escripturarios que nomear o referido Superintendente, debaixo das instrucções que lhe expedir o Presidente do IDeu Real
Erario, promo,'ão o augmento do rendimento e
progresso da agl'icuJtura e ramos ele industl'Ía ele
que he susceptivel aquelle predio, vencendo 0'1
ordenados que eu fôr servido estabelecer, segnndo
o que me Fropuzer a respeito delJes o sobredito
Superintendente: estabelecendó':'se na mesma administração Jlum con-e com tres chaves, das quaes
terá huma o primeiro Administrador, outra o segundo e a terceira o primeÍL'o Escripturario, entrando no dito cofre todo o rendimento proveniente desta administração, e satisfazendo-se ii boca
done as, respectivas despezas, com a legalidade
estabelecida a respeito das da minha Real Fazenda,
D, Fernando José de Portugal, do Conselho de
Estado, Presidente do meu Real Erario, o tenha
assim entendido e o f~ça executar com os despachos necessílrios, sem embargo dequaesq'uel' Leis,
Reg'imentos, ou disposições em contrario, PaJacio
do Rio de Janeiro em 51 ele Agosto de 1808. Com
a Rubrica do Prínoipe Regente Nosso Senhor.Extra/lida do Liv. I, o de Reg. de Decretos dos an71o.~
de I 808 a 1809, (L {l. Btl V.
ALV.l.RA' DO

1.°

DE SETEMBRO.

CoIl. Era. - Delgado.

Eu O Principe Regente, faço saber aos que
o prcsente Alvará com força de Lei 1'irem,. que
tendo consideração ao Estado de decadencia,
em que se achão todas as minas de ouro do
Estado do Brazil, e ao abuso que se faz, extraviando-se a maior parte do omo que della e extrahe, com gravi simo prejuízo da minha
Real Fazenda, e dos interesses dos meus fieis
vassallos que se dão a este genero de indust!'ia: e não pel'mittindo as actuaes circunstancias pôr em pratica as saudaveis pr01'idencias
estabelecidas no Alvará de 15 de Maio de 1805,
e par~icnlarment.e as que contl'Íbuil'ião pal'a melhorar o trabalho das referidas minas, e a condiçã,o dos Mineiros: desejando que se aproveite quanto ser possa esta fonte de riqueza,.
que a natureza libcralisou a este vastíssimo Estado' e merecendo muito a minha real contemplação o ouro, pOI' se podei' con ieleral' não
ó como mel'oadoria, mais tambem como materia a mais appropriada para moeda, pelas suas
qualidades iutrinsecas que lhe augmentão o valor politico, servindo de medida eommum aos
mais valores; ou senido delermina)' o seguinte.
J, o Ciroularflõ daqui em dia.nte, em touas
ns eapitanias do 'ioterior, todas as moedas de
ouro, prata e cobre q\le. circulão nas d'e beil'aIDar, com os sGus \'cspeotivos yalOlleS; hayend'O-se pOl' derogadas todas as Reaes detel'minações que o contrario 01 dena~'ão.
2.·
ão cab6ndo nas forca das Casas /) de
moeda do Esládo do Bl'azil r~cunhar ns moeda
estrangeira oom a proroptidão que OODvi1Jl;
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e altendendo á preClsao que IJa ue moeda de
prata na Capitania de !\Iinas Geraes, para que
o numerario tenha a devida pToporção com o
mais "Valores, e se possão l'ealisar as mais providencias que mando est·abelecer a este respeito:
hei pOI' bem. que os pezos he panhóes, marcados a punção com o cunho das minhas armas
Reaes, oorrão na dita Capitania com o valor de
900 l'éis, que be o mesmo que valerião, se fundido fossem e redulJidos a moeda corrente do
Paiz. E todos os que assim não forem marcados
a ponção, çontinuaráõ a girar como até agora,
considerados como genero, ou meroadoria.
3. ° Passados trez mezes depois da publicação
deste meu Ah-ará, não será o ouro em pó considel'ado como moeda, nem como tal poder':l
correr, mãis sómente como gellero; que unicamente se poderá ,'ender nas casas de pel'muta
e de fundição, onde se reduzirá a barras, as quaes
oontinuaráõ a ter o u o e destino que até agora
tinhão.
4. ° Os Intendentes das mencionada casas,
mandaráõ fundÍl' todas as parcellas de ouro em
pó que se lhes apresentarem e pezarem de huma
onça para cima, e clel1a se extrahiril o quinto para
minha Real Fazenda: e· não cou"Vindo proceder
ao ensaio de mui diminutas parcellas, até o pezo
de tre7. onça se determinará o "Valor intrinseco
do ouro pelo simples toque, e dahi para cima por
competente ensaio, se as partes o requererem.
5. ° E' quel'endo facilitar as transacções em
Paizes tão remotos, assim como os transportes
dos cabedaes que de ol'dinario se fazem com
gTande difficuldade e risco: sou servido ordenai'
que conYindo os propl'ietario do OlU'O que Tier
ás casas de fundição, se lhes dê daquella porção
que quizel'em, em lugar de banas, letras impressas a pagar á vista pelas l'especti"Vas Juntas
de Fazenda, ou no roeu Real Erario, que seráõ
passados pelos Escl'i,'ães das Intendencias e a signados pelos Intendentes ou 'I'hesoureiros del(\as, as quaes se receberáõ como moeda cOrl'ente
em todos os pagamentos que e bom'erem de
fazer á minha Real Fazenda.
6. ° "as sobl'editas casas de fundição haverá
fllndos corppetentes em moeda, para o resgate
das pal'cellas de 1nenor pe o que o de huma
onça, e para as mais diminuta ·que tiTerem 'valo)'es conespondentes, nas moedas que hão de eirCldar, pagando-se a 1:t!J20e I'éis por oita-va , va]01' Gom que actualmente corre. E não se receberá das pal.'tes, nas me mas casas Ile fnnllillão e
de permuta, ouro que não seja limpo de esroeril
e de outras materias hetCI'ogeneas, para evitar
quanto fôr possivel, o prejuizo da minha Real
Fazenda
7, ° Par-se-hão os resgates e .permutas, quanto
poder ser, nos tet'mos presoriptos no Artigo 4.°
~§4.o e 5Jodo Àhara de 15 de laio de 1803;
e OCCOI'I'endo na pratica alguma'!> diffiouldades ou
embal'a~lOs, os ln tenclente das fundições, de acordo com o Intendente Geral da minas, me consubaraõ pela repartição do n1lm Real Erario,
para eu deliberar o que mais convier ao. meu
scrv4ço.

,

8. ° Apresentando-se nas casas de fimdição, ou
de permuta, parccllas do ouro, em que haja certeza oú grande presumpção de fal idade se
procederá a hum rigoroso exame por meio da di~
solução pela agoa-forte ou da amalgamação; que
só nestes casos poderá ter lugar. E os que forem
eomprehendidos neste delicto, sendo livre, seráõ
punidos com as penas impostas no Alvará de 13
de Maio cle 1805; e sendo escravos, com 500
açoites pela pl'imeira rez, e com seiscento pela
segunda reincidencia, dados interpoladamente a
arbítrio dos Intendentes. Isto se entenderá não
constando que o Senbor foi eomplice no crime,
parque sendo-o, terão o castigo do sobredito
Ahará.
9. ° E por que ,"ai muita distancia de humas a
outras casas .de fundição a que devem concorrer, para serem permutada as mais pequenas parccllas, e seria incommodo e até impo siveltrazerem-se de tão longe para se fundirem e permutarem: determino que os Intendentes das fundições,
de acordo com o Intendellte Geral das minas, e colhão nas Villas e Arraiaes mais I'emotos do lugar da sua residencia as pessoas de maior abonação
e probidade e 111es incumbão o resgate e permnta
do OUl'O de faisqueiro. E os qne assim forem encarregados, "Venccráõ por este trabalho o que e tá
determinado no § 5. o do art. 4 do Alvará de 15
de Maio de 1805 e além disso os Intendentes me
eonsultarúõ os premios de honra que mais appropriados forem para eu lhos CQnrel'iI' oomo fôr justo.
10° Das Intelldenoias se passaraõ todos os mezes
as quantias de dinheil'o que parecerem nece sarias
para esta permuta, e ao mesmo tempo em que se
fizer della entrega aos sobrediLos encarregados, e
receberá o ouro que tiverem o qual se deverá fundir separadamente na respectiva Intendencia para
se poder conhecer o bom ou múo serviço do I'eferidos encarregados das permutas; remettendo- e
as mesmas quantia a sim fundidas todos os tres
mezes á Junta da Fazenda de Villa Rica, para, as
enviar ao meu Real El'al'io.
11. ° Continua1'Úõ a ser punidos oom as pena
estabelecidas, e que ordeno fiquem em seu 'Vigor,
05 que extra"Vial'em ouro em pó; e naS me mas
incorreráõ todos aquelles, em cuj o poder se achaI"
mais de tres onças de OUI'O em p6 sero guia do
permutadores para a ca a da fundição, não cndo
Mineiros que o tenhão extl'ahido e apurado de
suas lavras, mas negociante, ou qualquer outra
pessoa de quem se possa su peitar extravio; pois
que hei absolutamente por prohibida toda e qualquer transacção mercantil a troco de ouro em pó.
E este se cumprir,! como 11elle e contém, Pelo
que mando, etc. Dado no Palaeio do Rio de Janeiro em o I. ° de Sete).nbro de 1808. -PRINCIPE
com guarda. - D. Fernando J o é de Portugal. Com todos os Registos cornpettmtes.
PROVISAP DE

2

DE SETInJBRO.

Manuscripto authenlico.

D. FerDando Josê d Portugal, do Conselho de
Estado, Ministro ~sistente ao despacho do gabi-
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netc,nPrcsidente do Real Erario, e nelle lugar Tenente immediato á Real pessoa, etc. Faço saber á
Junta da administração e arrecadação da Real Fawnda da Capitánia de Goiaz: que o Príncipe Re""ente Nosso Senhor foi servido determinar que
todo o gado vaCum que tr,ansitar pelos reg'istos
dessa Capitania, não pague direito algum da entrada, como até agora se pratlcava. O que se
participa a es~a Junta para qne assim o fique entendendo c o faça executar. Thomaz José Tinoco
de Almeida a fez no Rio de Janeiro, aos 2 'de Setembro de 1808. -Antonio i\larianno de AZJlvedo
a fez escrever. - D. Fernando José de Portugal.
-Extl'ahida a fl. 25 v. do Lit,. 1. o de Reg. de
P7'ovisães expedidas pela Contadoria ge7'al da segunda
Repartição do Thesow'o, descle Maio de 1808 até
PlJ'lel'Ú7'O de 18Jo.
l'ROYISAÕ DE
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Manuscl'ipto alllhentico.

D; Fel'l1ando J,osé de Portugal, do Conselho de
Estado, Ministro assistente ao despacho do g'abinete, Presidente do Real Erario, e nelLe lugar TeRente immediato a Real pessoa, etc. Faço saber á
Junta da administração e arrecadação da Real fazenda da Capitania de S. Paulo: que por este Real
Emrio requereu Eleuterio da Silva Prado, expondo
que elle olIerecêra nessa J unta por donativo gratuito a quantia de 46g.Jt>67 I réis, comprehendida
em hum credito do valor de 1:03g.Jt>g06 réis, de
que lhe era d~vedor Francisco Gonçalves Brag'ança
da Capitania de j)1atlo Grosso, cobrada que fosse
a sohredita importancia total do principal e juros
(10 mesmo oredito, sobre cuja cobrança ha",'ia essa
Junta omciado ao Governador e Capitão General
da dita Capnania de i\1atto Grosso com a remessa
do mencionado credito; e como pOI'ém não farão
aceitas semelhantes olfertas, se lhe mandasse entregar o seu titulo a fim de poder promover a sua
arrecadação, na forma já praticada com outro of·
ferente Manoel Rodrig'~les Jordão: e sendo presente ao Prinoipe Reg'ente Nosso Senhor, foi servido determinar que essa Junta faça entregar ao
dito Eleuterio da Silva Prado o referido credito,
ua Jorma mencionada: o que essa Junta assim
cumpl'irâ. Vasco Henriques de Amorim a fez no
Rio de Janeiro aos 5 de Setembro de 1808. Antonio Marianno de Azevedo a fez escrever. D. Fernando José de Portugal.

das Thesouradas respectivas e mãos particulare ,
as somll1;ts que nellas parão, provenientes dos artigos seguintes: 1. o o producto da arrematação
feita na Villa de Santos, da Balanelra Hespanho la
e sua carga, aprezada pelos Inglezes no Rio ela
Prata; 2. o a somma, que se achar em caixa, proveniente da contrihuição applicada para p no,'O
caminho de Santos; 3. o a importancia dos meios
direitos de Coritiba,- de que he donatario Pedro
Alvares Cabral, eniliarg'ados por essa Junta na
mão do seu procurador; L", o toda a importancia,
al'l'ecadada pela Thesouraria dos Ausentes, tanto
existente nos seus respectivos cofres, como, o que
pára em mão dos differeutes procuradores particulares; 5. o a somma existente em caixa, pertencente á capella de Nossa Senhora da Apparecida,
no termo da ViUa de Guaratinguetá, procedida de
esmolas; 6." a somma que existia no cofre dos 01'phãClS, chamada decommum, cujos donos seignorão; assim como a I'espectiva importan oia dos
seus juros, decorridos desde o dia do seu cmprestimo até o presente; 7, o a importancia da testamentaria de Antonio Gomes de Camp@s, na Villa
de Coritiba, Comarca de Paranaguá; 8. e finalmente: todo o rendimento da casa doada. E outro sim se recommenda á mesma Junta faça dar
a devida execução á Lei novíssima sopre as capellas, cujos resultados fazem huma grande pade
das rendas Reaes e assim necessarias para as urgencias doEstado. O que se pal'ticipa a essa Junta,
para que dê logo o seu devido cumprimento; sem
duvida alguma. Luiz Veoancio Ottoni, a fez no
Rio de Janeiro aos 5 de Setembro de 1808.Antonio Marianno de Azevedo a fez escrever. D. Fernando José de Portugal.
0
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D. Fernando José de Portugal do Conselho de
Estado, Ministro aqsistente ao despacho do gahinete, Presidente do Real Erario e nelle lugar Teneute immediato á Real pessoa, etc. Faço saher á
Junta da. administração e arrecadação da Real. Fazenda da Capitania de S. Paulo: que neste Real
Erario se recebeu a conta dessa Junta de 6 'de
Julho do corrente anno, eXI,ondo a grande precisão que havÍa da creação do lugar de hum Fiel
para ajudar e substituir nos impedimentas do ThesOUl'eiro geral dessa Junta, em razão do duplicado
trabalho e grave r.esponsabilidade que havia accI'escido ao dito Thesoureiro geral peJa multipliPROVISAÕ DE 5 DE SETEltmRo.
cidade dos negocios dessa Fazenda Real: e sendo
tudo presente ao Principe Regente Nosso Senhor: ,
Manuscripto authentico.
foi sen'ido annuir e approyar a elita creação do
D. Fernando José de Portugal do Conselho de referido lugar de Fiel elo Thesoureiro geral dos
Estado Ministro assi!\tente ao despacho do gabi- I'endimentos Reaes dessa Capitania, com o ,'ennete, Presidente do Real Erado e nelle l~lgar Te- cimento annual de' 200.Jt>OOO réis, pagos aos quarnente immediato á Real pessoa, etc. Faço saber á teis pela folha respectiva ; sendo porém a proposta
Junta da administração e arrecadação da Real Fa- do sujeito que deye exercer aquelle lugar, feita,
zenda da Capitania de S: Paulo: que o Príncipe pelo mesmo TbesóureÍl'o geral, em razão ela resRegente Nosso Senhor he servido determinar, que, ponsabilidade a tJ.ue está ligado para coIl) os'Re>aes.
sem perda de tempo, e com' aquelle zelo que de,'e cofl'es. O que éssa Junta assim teJ'á eotendido e
mostrar sempre pelo Real s.e,rviço, faça arrecadai' ' fará executar. Vasco H enriques de Amorim ,oq. fez.
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no Rio de Janeiro aos 5 de Setembro d~ 1808.Antonio Marianno de Azevedo a fez escrever. D. Fernando José de Portugal. -Ea;trahida a fi.
50 do Liv. 1.· de Reg. de Provisões ea;pedidas pela
Contadoria geral lia segunda Repa7·tição do Thesow'o,
desde Maio de 1808 até Fevereiro de '1810.
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o faça executar com os despachos necessario .
Palacio do Rio de Janeiro, em 5 de Setembfo d
1808.-Com a Rubriqa do Principe Regente No so Senhor..-Ea;trahida do Li'/). 1. o' de Reg. de DeCl~tos dos annos de 1808 a 1809 a fi. 65 v.
•
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DE SETEMBRO.

Manuscripto auíhentico.

Manllscripto aulhentico.

Hei por bem Ol:denar, que para as despezas do
tracto successi"Vo que se devem fazer em moeda
corrente pelo meu Real Erat'io, se possa por elle
descontar a quantia que necessat'Ía fôr, dos bilhetes sobre os assignantes da Alfandega, praticandose ncste desconto o .premio mercantil de meio por
cento ao mez, calculado sobre o vencimento dos
ditos bilhetes; a cujo fim o Presidente do meu
Real Erario, nomeará, em quanto nesta Capital
não se houver estabelecido o Banco acional,
aquelles dos commerciantes que julgar mais idoneos para o referido desconto. O mesmo Presidente do meu Real Erario, o tenha assim entendido e o faça executar com as ordens necessarias.
Palacio do Rio de Janeiro em 5 de Setembro de
1808. - Com a Rubrica do Principe Regente
Nosso Senhor. -Ea;trahida do Liv. 1.. de Reg. de
DCCT'etos dos annos de 1808 a 1809, a (l. 64,
DECRETO DE
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Attendendo ao que o supplicante representa:
hei por bem confirmar e roborar a escriptura inelu a de revalidação .do contracto de venda, que
seu pai D. Francisco Innocencio de Sousa Coutinho fez da fazenda do registo de latpias Barbo a
pertencente ao morgado da sua casa, a lHanoel
do Valle Amado, no anno de 1776, e de que são
actuaes possuidores D, Maria Carlota de Abreu
e l\'lello e D. Francisca Claudina de Abreu e !Hello, ficando o mesmo supplicante obrigado a empregar os dez mil cruzados que recebeu por e te
contrato, em melhoramento çle outras fazenda'
que possue na Capitania de l\1inas Geraes, e no
pagamento das dividas a que ellas estão sujeitas;
dispensaudo para este fim quaesquer leis ou clausulas de vinculps que possão obstar-lhe. A Mesa
do Desembargo do Paço o tenha assim entendido
e lhe mande passar os de pachos necessarios.
Palacio do Rio de Janeho, em 5 de Setembro de
1808. - Com a Rubrica do Príncipe Regente
Nosso Senhor. - Acha-se no Liv. 1.· de Reg. de
Decretos a {l. 17 v.

Manuscl'ipto authentico.

Havendo creado nest,a Capital, pelo Alvará
de 28 de Junho do corrente anno, hum Erario
para a arrecadação e distribuição da minha !leal
Fazenda, com as mesmas incumbencias e encargos qU,e tinha o de Lisboa: e havendo-se sempre
feito pelo mesmo Erario a dU'ectoria e administração da extracção diamanti?a, depois da extinccão do contracto dos diamantes do Serro do Frio:
hei por bem que no referido Erario novamente
creado, haja a mencionada directoria e administração, debaixo da inspecção do Presidente do
dito Tribunal, do qual sel'áõ directores o Thesoureiro 1\'101'" o Esct'Ívão da mesa, e o Contador
geral 4a primeira Repartição, vencendo cada hum
deHes de ordenado annua1, a quantia de 400:t/Jooo
réis , em lugar dos 600:t/:Jooo réis que percebião
em Lisboa, pagos aos quarteis por huma fol4a
separa,t:la, que p'ara o seu paga~ento se processarú np mesmo Erario, como se pratica com as
mais pessoas empregadas neUe. Tendo cada hum
dos sobrtlditos dU'ectores a competente chave do
cofre ~~ que se guardarem os diamantes, que
dever~ ,ser conservado na casa fo:r;~e do sopredito
Tl;i.es,QUTo Real e ,p'uhlico: instaurando p<1-ra o
governo e institutos da referida directoria, todas
as Leis e Ordens que forao expedidas pelo Erario
'Regio de Lisboa, e que até o iPresVlte se não
acharem, ou forem derogadas por outras Leis,
Alvarás ou Ordens posteriores. D. Fernando José
de Portugal, do Conselho d'Estaqo, Presidente
do meu Re,al, EJ'ario ,o ten!Ia assIDhentendido , e
'IOl\lQ ).

\

,
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authentico.

O Vice-Almirante Intendente da l\1arinha fique
na intelligencia, de cumprir com a maior brevj.dàde possi,'el as Reaes Ordens, pelas quaes semandou pagar os soldos e mais quantias que se estão
devendo ao Chefe de Di"isão Henrique da Fonseca de Souza Prego, e ao Capitão de Mar e
Guerra Francisco Maria Telles: devendo além
disto cumprir exactamente o artigo da Portaria
que lhe expedi no dia 20 de Junho do corrente,
a qual he do theor seguinte: OutI·o sim fi!lará na
intelligencia de participar no primeiro de cada
mez, todas as alterações que forem acontecendo
relativamente á parte sobredjta, e logo que tiver
cobrado quaesquer quanti,!-s para pagamento
concernentes á Reall\1arinha (no que deverá empregar-se com toda a efficacia), dará parte dessas quantias, propondo qual distl'ihuição lhe
panece mais acertado que dellas se faça, para que
tenha effeito depois de ser por mim approvada
e advertirá, que tanto a parte como a prop'osta
da distribuição menoionada neste artigo, deverá
ser executada por escripto. Quartel General da
Marinha no Paço do Rio de Janeiro, em 5 de Setembro de 1808. - Com a Rubrica de Sua Alteza
Q Serenissimo Senhor Infante Almirante General.
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Manuscripto authentico.

rum. e Exm. Sr. - Sendo presente neste Quar~el Genel'al o novo regimento de signaes para o
castello e barra, adyertio-se que o ultimo, sobre
lres tiros e dous fogaxos, deve tornar-se impraticavel em occasião que púde alias ser de maior
crise ou necessidade, a saber, depois de roto o
fogo com o inimigo que de n'oite surprehende a
vigilancia da Fortaleza, ou que no progresso do
ataque se faça mais temivel do que no principio
parecia, podendo alias acontecer ou motim, ou
grandes explosões na mesma Fortaleza, depois
de principiado o combate, e assim ,outros movimentos que fação bradar por hum soccorro alias
superfluo; por tanto occorre, que a e te signal
ae substitua outro, tal como dous fogaxos, ou
huma girandola de fog'o de vistas, sem tiro algum,
ou com mais de dous tiros que signifique prompto
soccorro á Fortaleza. He quanto se me ordena
que faça presente a V. Ex., e quanto póde taIYez
competir dizer a quem não he mandado OUyÍ!'.
Deos guarde a y. Ex. Quartel General da Marinha, 5 de Setembro de. 1808. -José Maria Dantas Pereira.-Sr. D. Rodrigo de Souza Coutinho.

1802: e que sendo comprado pelos preços mais'
, commodos que as actuaes circunstancias permittirem, escolhendo-se sempre o sal de melhor qualidade, o remettais por 'conta da minha Real Fazenda para esta Cidade, Ilha de Santa Catharína
e Rio Grande do Sul, deixaõdo ao vosso arbitrio
todas as providencias qne vos parecerem proprias
ao fornecimento do dito genero, assim para o
consummu da terra, como desta e mais Capitanias; dirigindo as Juntas da Fazenda competentes conhecimentos de recibo do dito genero, para
ser pago aos carregadores na forma dos vossos
avisos ao dito respeito: isto porém no caso de
não haverem especuladores particulares, por cuja
conta ,e possão prover com abundancia estas Capitanias. Espel'o do zelo com que me servis, façais
exactamente cumprir quanto sobre este assumpto
vos bei por muito recommendado. Escripta no
Palacio do Rio de Janeiro, aos 7 de Setembro
de 1808. - PRlNCIPE. - Para Caetano Pinto de
Miranda Montenegro. -Extralzida do Liv. 1. de
Reg. gel'al de 01'dens expedidas ás Juntas de Fazenda a fl:. 12.
0
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IIbnuscripto authentico.

O Vice-Almi.rante Jntendente da l\:larinha, separando a escripturação dos objectos concernentes
á l\'1arinha da restante que por agora tem a seu
Manuscripto authentico.
cargo, faça distribuir essa ultima pelo sufficiente
o Vice~Almirante Intendente da Marinha: fique numero de Escrivães, ou commissarios extra nulia intelligencia de que, no dia 5 de cada mez, merarios que lhe parecel'em mais habeis para este
devcrá dar-me parte das 'despezas feitas no mez encargo, do qual se não desviaráõ sem formal
preccdente pelo tocant~ á Repartição da l\Iarin ha, ordem minha que derogue expl'essamente esta
concluindo esta parte com o resumo do balanço Portaria; depois disto fazendo distribuir a escripda receita e despeza da mesma Repartição, desde tu ração dos livros pelos officiaes da Intendencia,
tl principio até o fim do mez precedente; refeContadoria e Almoxarifado agora existentes, conrindo neste balanço o debito ou credito com que forme o que fôr de respectiva competencia destas
se entrou no tempo de que nelle se tratar. Quartel repartições, nomêe de cada bum dos (}.óiciaesilos
General da l\1arinha, 6 de Setembro de 1808.- mesmos Ajudantes, os que lhe forem realmente
Com a Rubrica do Serenissimo Senhor Infante necessarios para o processo de todas as folhas voAlmirante General.
lantes, ajustamentos de, contas e mais trabalhos
deste gene 1'0 , tendo especial vigilancia, em que
se execute com aquella ordem distribuitiva, assim
CARTA REGIA DE 7 DE SETEMBRO.
como com aquella assiduidade e applicação ao
trabalho, sem as quaes não haverá jámais officiaes
Manuscripto authentico.
bastantes para a sobredita escripturação, a qual
Caetano Pinto de Miranda Montenegro, do tendo já sido aliviada do grande peso das contas
meu Conselho, Governador e Capitão General relativas a Lisboa e á viagem, e sendo agora das
d~ Capitania de Pernambuco. Amigo, eu o Prín- que não pertencem á J.\IIarinha, parece que com
CIpe Regente vos envio muito saudar. Sendo-me mais desafogo poderá proseguir , ficando e mespre ente a falta de sal que se póde experimentar mo Vice-Almirante na intelltgencia de dar-me
nos meus Dominios do Brazil, por havei' cessado parte das suas disposições ultel'Íores a este respeito
a correspondencia entl'e o meu Reino de Portu- antes de as pôr em execução, e de se haver nellas
"'ai e este Estado, e qnerendo atalhar as conse- com todo o zelo possivel a bem da Real Fazenda.
qQ.encias, nocivas que. da falta de bum genero 'tão Quartel General'rda Marinha, 7 de Setembro de
necessano podem VIl' aos meus fieis va sallos: 1808. - Com a Rubrica do Serenissimo Senhor
ou servido ordenar-vos que façais promover a Infante-.
extracção do sal da. Marinhas. de sa Capitania, da
de Itamaracá e Assu na do RJO Grande do Norte
ORDElf DE 9 'DE SETEMBRO.
•
.
d o os pO'Vos ao. aproveitamento de todas'
amman
Manuscripto aut4entico.
as alinas naturae que offerecer o terreno ficando o dito genero livre de toda a imposir-ã~, não
o Vice-Almirante Intendente, da l\Iarinha, Jique
obstante o disposto no A1Yará de 24 de Abril de na intelligeno~a de ·que devendo ser ponderaôa
ORDEM DE
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as circunstancias do pagador José de Souza Neto,.
antes de se lhe conferir o lugar que com elfeito se
lhe conferio agora, que já está de posse delle, cumpre que a exerça em toda a sua plenitude, na forma das Reaes ordens e da pratica do Arsenal Real
da Marinha de Lisboa,. ficando. a cargo do mesmo
Intendente, a mais vigilante fiscalisação no tocante fi pagadoria, para me fazer presente qualquer erro de omcio em que o pagador incorra, a
tempo de se fazer possivel applicar-lhe remedio
sem maior detrimento da Real Fazenda e sem a
maiol' ruina do mesmo pagador, Quartel General
da Marinha no Paço do Rio de Janeiro em 9 de
Setembro de 1808. -Com a Rubrica de Sua Alteza o' Serenissimo Senhor Infante Almirante General.
DECRETO DE
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0011. Braz.

Tendo consideração a que não deve parar o expediente dos negocios que pertencem ao Juiz de
Jndia e !\'lina e não o havendo por ora nesta Côrte;
hei POl' bem autOl'isar o Desembargadol' Corregedor do Civel da Côrte, para que possa usar de
foda a jurisdicção que compete ao lugar de Juiz
de Jndia e Nlina, exercendo-a na conformidade
. das minhas Leis e mais disposições Regias. A !\'lesa
do Desembal'g'o do Paço e da Conseiencia e Ol'dens
o tenha assim entendido e o faça executar. Palacio
do Rio de Janeiro em 15 de Setembro de 1808,Com a Rubrica do Principe Regente Nosso Senhor.
OFFICIO
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julgar mais convenientes ao bem do Real serviço.
Deos guarde a V. Ex. Quartel General da marinha em 15 de' Setembro de 1808. - José Maria
Dantas Pereira. - Sr. José Caetano de Lima.

DECRETO DE

17
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Manuscripto authentico.

Querendo dar huma demonstração do quanto
prezo e estimo a pessoâ de Sir Sidney Smith,
Contra-almirante e Commandante em Chefe da
Esquadra de Sua NIagestade Britannica surta neste porto: hei por bem fazer-lhe mercê das terras
situadas da banda d'além, junto á armação de S.
Domingos, -que forão.arrentIadas pela minha Real
Fazenda a 1\'lanoel l\1artins Ferreira, a Agostinho
Vicente e a, Joaquim Pereira, e de que ora he
possuidor Jacinto de MelJo Menezes Palhares, e
igualmente huma chacara que foi de João de
Deos, com ca~a de vivenda, seis escravos e huma
canôa do serviço da mesma chaGara, que parte
com as sobreditas tel'l'as na forma que consta
dos titulos apresentados pelo referi~o ultimo proprietarío; pal'a que eUe Sir Sydney Smith e seus
succeSSOl'es as gozem, e possuão como suas, que
ficãp sendo., sem pensão ou outro algum onu, com
faculdade de dispôr delras livremente como lhe
parecer. O Conselheiro da Fazenda o tenha assim
entendido, e lhe passe a competente carta de
doaçã(). Palacio do Rio de Janeiro, J 7 de Setembro de 1808. - Com a Rubrica do Principe
Regente Nosso 'Senhor. - A (olhas 88 v. do Liv..
1 •• 'de Decretos na Secretaria do Imperio.

Manuscripto authentico.

mm. e Exm. Sr. - Luiz Severo de Carvalho,
praticante que servio de terceiro Pilot<t a bordo
do Conde Henrique, requereu a Sua Alteza o
!01do' do seu exercício, em vez do dh. sua praça;
nestes termos manda Sua Alteza que V. Ex. observe a respeito deJle o mesmo que he de costume praticar a respeito dos que se encontrão nas
mesmas circunstancias: e em quanto á representação de V. Ex. em data de 5 do corrente, não
pMe Sua Alteza deixar de sentir que deva em
certo modo deixar de se cumprir o que nella se
expõe, attendida a estranha inexecução dada ao
Ahará de 28 de Agosto de 1'797, especialmente
pelo tocante ao § 41, a qual' inexecução espera
Sua Alteza que não prosiga, antes sim que passetudo ao seu devido estado, indo o Almoxarife
procur!U' immediatamente o Inspector geral da
Real Brigada, e tomando a este respeito a suas
ordens (fue procurará executar imIl1ediatamente,
dando depois palte a' V. Ex. para sua intelligencia; e para que por agora se tomem as contas ao
Commandante da Artilheria pelo modo possivel,
ordena Sua Alteza, que' o Contador'proceda a
formar inventarios do que de'Ve existir 'em ser, â
vista das di'Versas embarcações da Real Corôa, redu;zindo-os depois a' hum unico,. e r.emettendo-os
todos .por copia a esta' Secretaria, ]ara Sua Alteza- ma'ndar proceder aos exames uhériores que

DECRETO D~
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Manuscripto 'authentico.

S'endo necessario estabelf~cer as quantias que
hão·de ser'Vir de pagamento ás pessoas incumbidas
da lavagem e engommadura da roupa da minha
Real casa, á excepção da que pertence á mantieiria, por a experiencia ter mostrado não ser conveniente andar juntas: sou sel'vido determinar
1: 200:jj)<tOO reis por anno-e 600:jj)ooo réis á engommadeira: e para que estas quantias e não
considerem em tempo algum, como ordenados,
serão pagos pelo comprador das Reaes guardas roupas da minha Real casa, pelas despezas das ditas e com o vencimento de 15 de larço
do presente anno em diante, dependendo unicamente os recibos que passarem, da assignatura da
l\1arqueza Camareira 1\1ór, como ão as mais despezas das mencionadas guardas roupas, para serem abonados, ao sobredito comprador. D. Fel'''
nando Jo é de Portugal, P.residente do meu Real
Erario, o tenha a sim entendido e faça expedir as
ordens necessarias, sem embargo de quaesquer
Leis, RegimcntOSo; ou Disposições em contrario.
Palacio do Rio de Janeiro em 20 de Setembro da
1808. - Com
Rubrica do Príncipe Regente
Nosso Senhor. - Ea;trahido do Liv. 1.. de Reg. d6
De~etos,dvs'annos de.'1808 a·· 1809, a p;.. ')'} ..

a.
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l\1anuscripto auLhentico.

BaTendo por meu Real Decreto de51 de Agosto
do pre ente anno dado huma non forma á administração da fazenda de Santa Cruz, e nomeado
Superintendente da mesma fazenda a Leonardo
Pinbeiro de Vasconcellos do meu Con elho, para
que as providencias <rue bom·er de dar em desempenho desta importante commissão, que fui servido
confiar ao seu zelo, actividade e prestímo, tenhão
o seu pretendido eifeito e não sejão a cada passo
demoradas por falta de approvação: hei por bem
autorisar ao dito Superintendente, para que po sa
promoTer e dirigir a administração da mesma fazenda, como melhor lhe parecer, e de acor9-0 com
o primeiro Administrador nomeado, que todavia
lbe será subordinado, bem como todo os mais
empregados na dita fazenda, dando-me conta pelo
Presidente do meu Real Erario dos estabelecimentos que julgar conveniente emprehender e levantar de novo, e das alterações e mudanças mais
essenciaes que hôuver de fazer, para eu determinar o que t'ôr ser ido. OutTOSim sou senido autorisar ao sobredito Supedntendente, para que
pos a mandar vender na occasião que lhe pareeer
mais conveniente todos os elfeitos, gados, madeiras e mais producções .da mesma fazenda de
Santa Cruz, elevendo entrar o seu proelucto em o
cofre da admini tração, bem como o preço de
todas as producções e eITeitos da dita fazenda que
se receberem na minha Real casa, ou em àlgumas
da E tações Reaes, regulado comá se fo sem ,·endidas a particulares, e satisfazendo-se á boca cIo
cofre por despacho do sobredito Superinteodente,
e com a legalidade estabelecida a respeito das despezas da minba Real Fazenda, os ordenados dos
empregados na administração e as mais despezas
do costeamento do mesmo predio ;- ficando a cargo do Superintendente não súmente a execução
das instrucções provisionaes que cem este meu
Real Qecreto baixão assignadas pelo Presidente
do meu Real Erario, mas o fazer subir todos os
annos á minha Real presença, ]?elo Presidente do
meu Real Erario, hum balanço de toda a receita
e de peza annual do cofre da admini tração, com
o inventario dos eifeitos que ficarem em seI·
acompanhado de huma exposição de todos os trabalhos e melhoramento que e houver feito e
censeguido em objectos de agric.ultUlia, con truc!Jão de edi6cios, e ramo de industria estabelecidos, comparando-se sempre o e tado. actual da
fazenda de Santa Cruz, c a sua despeza e rendimento annual, com o que tinJla nntecedentemente, para o que seráõ remettidos pela estação competente á nOTa administração todos OS titulos,
mappas, planta, representações e planos feitos
sobre a dita fazenda, e criptul'a dos arrendamento das terras que lhe pertencem, escriptura
da ,·enda dos dous engenhos de Tagoahy e P,iau11y com a demarcação do terreno que se lhes
nnnexou, certidão do liquido produQto do SeU
rendimento eDi éllda hum dos seis mais pro~os
anno preteritos , e gellalmente todas as contas e
documento relativos á passada administração.

D. Fernando José de Portugal, do Conselho de
Estado, Presidente elo Real Erario, o tenha assim
entendido, e o faça executar com os despachos
necessarios sem embargo de quaesquer Leis, Regimentos, ou Dispo ições em contrario. Palacio
do Rio de Janeiro, em 20 de Setembro de 1808.
-Com a Rubrica do Principe Reg;ente Nosso
Senhor.
INSTR.UCÇÕES PRonsonas PAj\.A A ADMINISTRAÇAÕ
DA FAZENDA DE SANTA CRU'Z.
Do Superintendente.
1. o Ao Superintendente da fazenda de Santa
Cruz seráõ subordinadas todas as pessoas empregadas pa adminish'ação e trabalhos da dita faren-·
da, de qualquer ordem, ou condição que seja.
2. o O Superintendente regulará os trabalhos de
agricultura, e de industria, como melhor lhe parecer, e de acordo com os aqrninistradores e
empregados, cada num no ramo que lhe fôr privatiYamente incumbido, pre,·alecendo no caso de
duvida a deliberação do Superintendente, o qual
deverá llarticipar a Sua Alteza Real, pelo Presidente do Real Erario, esta sua deliberação, bem
como todos os estabelecimentos novos que julgar
convenientes, e a bem da Real Fazenda, para
que Sua Alteza Real decida como lhe parecer..
5. o Poderá mandar vender, quando, e como
julgar mai~ conveniente, os generos de agricultura, industria, madeiras, gado vacum e cavallar,
recolhendo o seu producto ao cofre da administração.
4. o De todos os generos que forem remettido
para a Real casa, ou que fOl'em recebidos, em
qualquer das Estações Reaes, pedirá o pagamento
aO Real Erario, pelo preço que taes generos terião, sendo. ven didos a partic ulares, fazendo recolher ao cofre da administração o dito pagamento.
5. o l\landará pagar por despacho, á boca do
cofre, todas as'despezas de ordenados, e de cos- .
teio da fazenda, com as legalidades estabelecidas
nas despezas da Real Corôa.
6. o Mandará proceder a hum inventar.io de todos os escravos de hl!m e outro sex.o , .com declaré/.ção dos seus nomes, sexo" pmcios, estado e
idades, de hum a cinco, de cinco .i).rdez, de pez a
quinze annos, e assim por diante, de maneira
que conste com exacção o numero total dos escravos lie,' que toma conta a administração.
'}. o Estabelecerá, ouvido o 1. o administrador,
o melhor methodo que lhe parecer conTenjenle
ao tratamento, disciplina, e policia dos escravos,
afim de que se consiga a sua conservação e augme,nto, promovendo~se os casamentos, e afim
de que se possa tirar do tr.abalho dos mesmos
escrav.os o maior partido po slve!.
8. o .l\lan.dará fazer mappas diél-rios em que se
vejão o,s ..dest~nqs de to<Los os escrav.os, e a sua
occupação, d~clarando-se neHes o nUID;erQ dQ
promptos, o ~erviço em que forã,o .occ.upados, -o
numero dos Q.oen~es I dos mQrtos" d,os FJ;eSQ~ ~
todas .as ma~ pal'ticularjdade~ que juJgW .f0IlX~
~en.tes -' per hu.m u;>.ethodo ~alogo o que se
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pratica nos regimentos da tropa, .e ta'ntas quanta forem as divisões dos trabalhos que e tabeleceI' na fazenda de Santa Cruz, assignando e te
mappas os cbefes de cada huma das repartições
que seráõ obrigados a apresenta-los ao Superintendente no fim de cada semana.
9. o' Mandará proceder a hum inventario de todo
o gado vacum e cavallar, para que se po sa depois cnnhecer o augmento ou diminuição que
tiver: o mesmo se fará a respeito de quaesquer
outras criações ora existentes.
10. o Mandará tomar conta por inventario de
todos os utensilios, maquinas, trastes e geralmente de tudo que ora pertencer á Fazenda de Santa
Cruz.
II. o l\'Iandarà proceder logo á fimpeza e abertur.a das valias, <j,uantas "sejão Dccessarias á conservação dos pastos, que' se devem ter sempre no
melhor estado para sustento e augmento das cria,ções, que convém ter em pastos separauo , segundo a sua qualidade, idade e destino.
12. o l\'landará proceder ao côrte de toda a madeira que fÔl' necessaria, não sómente ao reparo
e consenação' do's actl,liles e'diucios e omcinas,
mas para a construcção dQs noyos que forem indispensavei , e dos que Sua Alteza Real houver
de mandar fazei',
ID. o Dará annualmente conta a Sua Alteza
Real, pelo Prcsidente do Real Erario, do estado
do cofre da administração, acompanhando o balanço de receita e despeza, huma memoria ou
exposição de todos os melhoramentos que no
decUI' o do anno se obtiverão, tanto nos objectos
de c'ultura já estabelecida e nas que de novo se
intl'oduzirem, como nos objectos de industria,
com tabella em que se veja claramente qual foi
a producção de toda a especie que houve naquelle anno, e qual o rendimento liquido comparado
com o do anDO antecedente.
• 14. Poderá o Superintendente procmar todo
o dinheiro que necessitar para as despezas correntes, a cinco por cento ou a meio POI' cento a.o
mez, quando faltarem fundos no COITe da admini tração, pagando-se successivamente o juro e
capital logo que forem entranul) os rendimentos
da Fazenda, dando no fim do anno huma conta
particular dó que a e te respeito tivel' feito, juntamente com os balanços.
15. n Deverá apresentar todos os annos hum
mappa da e cravatura com declaração dos nascimentos, casamentos e mortes que houverão,
comparado com o do anno antecedente.
16.· Deverá apresentar de tres em tres annos
hum mappa de toda a criação de gado vacum e
cavallar, para que e conheça o progre so, ou diminuição que houver.
17. o Toda estas contas e relações deveráõ ser
assignadas pelo Superintendente, pelos Administl'adores, Almoxarife, e pelo Escrivão da receita
. de peza da administração.
0

Do primeiro Administ71uÍor.
I. o Receberi o pririÍeiro Ad~inistrador, além
do s n ordenado de 800:t1>000 réi~, huma ração
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de farinha, carne fresca, legumes, dou escravo
e hum cavallo para o eu serviço,
2. o Terá a sen cargo a admini tração da filzenda de Santa Cruz, debaixo da inspecção do Superintendente, a quem de erá sempre propôr
tudo quanto julgar conveniente aos intere ses da
mesma, não somente a respeito das actuaes culturas, mas das novas que se emprehenderern
pelos methodos e praticas da bem entel}dida agricultura que tanto florecc em Inglaterra, ja pela
intl'oducÇãO dos instmmento mai appropriado :
já pela alternação rlas culturas e conveniente adubio e preparação da terra.
3. o Será igualmente encarregado de todos o
objectos de industria que fUI' pos h'el e com'eniente estabelecer; tendo particular cuidado sobre
a manufactura de manteiga e queijos.
{I. o Deverá dar particular atten ão ao augmento do gado vacum, e ao melhoramento da ua
raça, para que haja Omaiol' numero possivel de
vaccas manças, e de boa qualidade para se podeI'
fazei' manteiga e queijos em abundancia, estabelecendo a divisão dos pastos, sem a qual nada
se póde conseguir neste intel'es antissimo ramo
de industria.
5. ~ Dará semanalmente conta ao Superintendente de tudo o que lhe fôr incumbido, apre entando hum diario em forma de tabella, em gnese
e pecifiquem os trabaUlos que se fizerão na semana, o numero de praças que teve debaixo da
sua direcção, e os productos que bouverão,
6. o No fim de cada anno fará huma exposição
dfl tudo o que fez a bem da obredita fazenda,
comparando o seu estado, com aquel1e em que a
recebeu: cuja exposição assignada pelo Superintendente, subirá com os balanços da receita e
despeza á presença de Sua Altcza Real, pela re-'
partição do Presidente do Real Ermo.
Do segundo Administmdol'.
1. o O Thesoureiro e segundo Administrador
receberá, além do seu ordenado annual de 400 '
réi ,carne fre ca, legumes e hum cava.l1o para o
'
seu serviço.
2. o Deveú ajudar em ~udo ao 1;0 Admini trador com subordinação ao Superintendente.
3. o Receberá no cofre da administração todo o
dinheiro que a elie conc01'l'er, e fará á boca do
mesmo os pagamentos que lhe forem ardenado
POl' despacho do Superintendente, e com as legalidades estabelecidas nas de peza da Real Fazenda, fazendo-se de tud.Q os competentes assentos no livro mestl'e, diarios e auxiliares que deveráõ sempre e tal' em dia.

Do A lmomari{e dos Pâr;os e Director das manadas de
cavallos > egoas e bois de servi,:o.
1.· Receberá o Almoxaril'e do Paço ,Directol'
das manada, de ca'VaUos, egoas e bois de servi o,
além do seu ordenado ann ual de {IOO:jj)OOO réis,
huma ração de farinha, carne fresca, legumes e
hum cavallo para o seu serviço.
2. o Deverá ter em boa arrecadação toda a mo-
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bilia do Paço, cuida.:rá na sua conservação e re5.· ASllistirá ii distribuição dos escravos quando
paro e em tod.a a nova obl'a que se fizer, sendo sahirem para os diITerentes trabalhos, fazendo logo
em r.Jdo subol',dinado ao Superintendente.
os devidos assentos e lembranças indispensaveis.
5.· Deverá t«lr pa.:rticular cuidado no melhora- - á organisação do diario.
mento e conservação das pastagens dos gados, na
4.· Será subordinado, bem como o primeiro
• limper.a e abertura das valias,. no reparo e na fac-- Escriptural'Ío ao Superintendente.
tuí'a das pontes, estradas e caminhos.
Palacio do Rio de Janeiro em.20 de Setembro
4.· Conservará em pastos separados as diffe- de 1808.-D. Fel'Dando José de Portugal. -Ea;rentes criações que lbe são incumbidas, cuidando tmlzidas do Li:v. 1.. de Reg. de Decretos dos annos de
muito no melhoramento da raça.
180&a 1809, all. ??
5. o Dará semanalmente conta ao Superintendente de tudo o qlle lhe fôr incum bido, apresenALVAR"-' DE 20 DE SETE~mRO.
tando hum diario em forma de tabella, em que e
especifiquem os trabalhos que se fizerão, o nuColl. Braz. - Delgado.
mero de praças que teve á sua disposição e os proEu
O Principe Regente, faço saber aos que o
ductos que houvel·ão.
6.· 'o fim de cada aLno fará huma exposição presente Ahará virem, que ha vendo-se estabeleCÍl'cunstanciada de tudo o que fez a bem da fa- cide no § 9, o do Alvará dO' 2 de Agosto de I?? 1
zenda nos ramos que lhe forão confial~os, C'ompa- que serve de Regimento pal'a o distl'Ícto dia.rando o seu e tado com aquelle em que os rece- mantino, que os Escravos que forem achados com
beu, cuja exposição assignada pelo Superinten- instrumentos de mineral', sejão castigados com
dente subirá á p 'esença de Sua' Alteza Real com a pena de 10 annos de galés, trabalbando.para a
os balanços da receita e despeza pela Repartição Real Fazenda sem jornal; e tendo consideração
que esta pena he disproporeionada ao delicto, e
do Presidente uo· Real Erario.
de maior gravidade do que exige a imputação
de trazer in trumentos proprios da mineração,
Dó /J1IÍ1neiro Escl'ipturario;.
não se verificando eil'ectivo trabalho nas lavras
1. o O primeiro Escl'iptUJI'ario seryirá de EscrÍ'- defesas, e havendo dentro da demarcação Dia'Vão da administracão da fazenda de Santa Cruz e mantina algumas desempedidas, e· recabindo este
terá a seu cargo tóda a escripturação da receita e castigo exoessho nos Senhores' dos referidos Esdespeza do Thesoureiro e segundo Administrador, cravos que podem por este meio procurar subbem como a do Almoxal'ife em ll-vros separados trahirem-se ao senriço delles com manifesta of-·
que deverá ter sempre em dia, assim como o dia- fensa do direito de propriedade; para cl)uciliar
vio e liyro auxiliares, quantos forem necessarios, a justiça e a humanidade com o bem do J?eu
para que se conserve' na eSGripturação a maior Real Serviço e utilidade do Estado: hei por
01are7.a e exacção.
.
bem revogar a llisposição do referido § 9.· do
2. o Terá igualmente a sel! cargo a escripturaç.'io ,Alvará de 2 de Agosto de 1771,. e ordenar que
em livro separado de todas as transacções que se no c.aso de se acharem a trabalhar nas lauas
fizerem na dIta fazenda, e as coutas correntes de defesas do districto diamantino alguns Escravos,
todos os rendeiros, ou de,'edores por qual~er sejão punidos com a mesma pena que estabeleci
titulo a fim de e promover a cobrança do que se no § 8.· do Alvará do 1.' do C01'l'ente mez e anno
clever á fazenda de Santa Cruz.
para os Escravos que le,'arem ouro falso ás ca3.· Dará mensalmen te ao Superin tendente hum sas de permuta; o que se enlp.nderá, não consbalanço do cofre da administração, e no fim do tando do mandato de seus Senhores; porque se
anno hum balanço de toda a receita e despeza que constar, serúõ os Escravos absolvidos e castiga-dos
ti ver tido o Thesoureiro no dito anno, comparada os Senhores com as penas impostas aos que excom a do'anno antecedente, e acompanhado dos travião diamantes. ,
doc~mento que legali arem a despeza; cujo baE este se cumprirá como nelle se contém. Pelo
lanço annual aS ignado pelo dito Escrivão, pelo que mando, etc. Dado no Palacio do Rio· de Ja;rhesoureiro e pelo Superintendente deverá subir neiro em 20 de Setembro de 1808. - PRINCIPE
á presença de Sua Alteza Real pelo Presidente do com guarda. - D. Fernando José de POl'tugal.Real Erario.
Com todos os Registos competentes.

Do segundo Escripturario.
1.· O egundo Escripturario fará as vezes do
primeiro em todos os seu impedimentos, e o ajudará na escripturação do diario, livros ,auxiliare
e inven tario do cartorio da admini tracão.
2. • erá encarregado do regi to de todos os diplomas R gios e de todas as resoluções e despacho do Superintendente, bem oomo do arranjo
e factura dos mappa , ou diarios que semanalmente devem dar ao Superintendente o primeiro
Admini trador e Almoxarife, e de todos os inTen(afios e mappas que forem neces al'ios.

AVISO DE

23

DE SET~MBRO.

Manuseri[lto authentico.

Illm. e Exm. Sr. -O Serenissimo Senhol' Infante A.lmirante General ordena que V. Ex. no
primeiros oito dias de cada mez apresente neste
Quartel General huma relação de todas as despezas feitas no mez anterior, e concel'Dentes á Real
Marinha, incluindo em artigos separados todas
as differentes repartições que estiio subordinadas
a V. Ex., oom especificayão <los j01'llaçs c
r
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r
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assim tambem de outt'OS quaesquer vencimentos
diados, a respeito dos quaes se declaral'úõ as
quantias correspondentes aos diversos corpo de
operarias, seguindo-se a este~ vencimentos os
mensaes, e os tdmestres que. competirem a cada
huma das oorporagões que os percebem, e concluindo tudo com a possivel enunciação, do que
se hou el' demais a mais despendido em compras algumas, e mais objectos semelhantes, a respeito dos quaes, e de toda a casta de despeza,
deverá V. Ex. referir o que se pagou effectivamente e o que se ficou devendo. Deos guarde
a V. Ex. Quartel General da 1\iarinha, 23' de Setembro de 1808.-Jqsé Maria Dantas Pereira.Sr. José Caetano de Lima.

ORDEM DE

DE SET~MJlRO.

23

Maoascripto aalheo tico.

o Vice-Almirante Major General da Real Armada, expeça as ordens necessarias para que os
Commandantes do navios armados neste porto
remeltão a este Quartel G.eneral no terceiro dia
de cada mez huma rel,!ção da despeza feita pelos
seus navios em lodo o mez precedente no tocante a soldos e comedorias. Quartel General da
lHarinba, 25 de Setembro de 1808.-Com a Rubrica do Serenissimo Senhor Infante Almirante
General.
AVISO DE

27

DE SETEMBRO.

Maouscr~pto

autheotico.

Illm. e Ex. Sr.-Para que neste Quartel Ceneral se encontre a participação completa de todos
os trabalhos feitos em consequencia das Ordens
ou Regias ou do Serenissimo Senhor Infante Almirante General, ordena o mesmo Serenissimo
Senhor, que na parte semanaria do Arsenal, se
accrescenta a do Patrão Mór indicando a gente que
houver servido debaixo da sua direcção, e o trabalho que ella tiver feito durante a semana a que
.se referÍl,'a mesma parte. Deos guarde a V. Ex.
Quartel General da 1\'larinba, em 27 de Setembro
de 1808. -José Maria Dantas Pereira.-Sr. José
'Caetano de Lima.
AVISO D~

27
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DE 1808.

editaes na mesma ordem dos pagamentos, logo
que os tempos prefixallos para o mesmos pagamentos e concluirem, e seguindo-se se.mpre com
a mesma antecipação que deverá ser sufficiente
para poder chegar ao geral conhecimento, afim
d,e ql1e concorl'ão todos ps interessados, e não olftros quaesqller; evitando- e por este modo, quanto se fizer praticavel, hum tumulto não ómente
superfiuo, e não tambem de ordenado, e por
tanto capaz de produzir consequencias tão graves
como merecedoras de grandes castigos que mais
con vém prevenir do que comminar; quando por
outro lado esta publicação dos editaes, mostrando a boa fé no tocante aos pagamentos, parece
que deve ter os resultados mais sati fatorios a
bem do Real seniço, devendo outrosim formar huma bal'l'eira íncontrastaTel no concernente aos ditos e paço, ou da indiscrição, ou da intriga e malevolencia. Deos guarde a V. Ex. Quartel General da Marinha em 27 de Setembro de
1808. - José Maria Dantas Pereira. - Sr. JoséCaetano de Lima.
I
DECRETO DE

27

DE sETE~mRo.

Maouscripto Autlieotico.

Attendendo á proposta que a Mesa do Desembargo do. Paço me fez em consuHa de 12 do
corrente mez: hei por bem approyar e nomear
para Censores Regi,Os os seguintes, p·ara exercitarem o seu l\iinisterio, sem outro titulo que
o, deste DecI'eto que se expedirá a caúa hum delles por Provisão da iesa que passará' pela Chancellaria sem direitos novos, ou velhos. O Padre
Mes,h'e, Frei Antonio da A1'l'abida., Conf'e sOl' do
Principe da Beira, meu muito amado e prezado
Filho, o Padre Mestre João l\'lanzoni, Confessor
da Infanta D. 1\larianna, minha muito amada
e prezada tia, Luiz José de Carvalho e 1\1ello ,
do Meu Conselho e Corregedor do Crime da Corte e Casa, e José da Silva Lisboa, Deputado da
Junta do Commercio, Agricultura, Fabricas e
Navegação deste Estado do Brazil. A Mesa do
Desembargo do Paço, o tenha assim en~endido
e faça executar. Palacio do Rio de Janeiro em
27 de Setembro de 1808. - Com a Rubrica do
Principe Regente No so Senhor. - ' Acha-se no
Liv. 1. o de Reg. de DeC7'etos a fl: 21_

DE SETEMBRO.

Maouscripto authentico.

CAR'J1A REGIA DE

27

DE SETEMBRO.

Manuscripto authentico.

111m. e EXUl. Sr. - Tendo a honra de communicar a V. Ex. que hontem remelti a parLuiz Barba Alardo de Menezes, GoveJ'nador da
te de V. Ex. ao Sel'enis imo Senhor Infante Capitania do Ceará. Eu o Principe Regente vos
Almirante General, deovo outl'osim fazei' COO5- envio muito, saudar. Sendo-me presente a falta
tãr a V. Ex" pOt' occasião dà Portaria appen- de sal que Se póde expellimentar nos meus dosa, que h'e da vontade do mesmo Sérenissimo Se- minios do Braúl, por ha,'er ces&ado a COl'l'esponnhor e tabelecer nesta Cidade buma relação de . dencia entre elles e Portugal: SOI,l senido ordepagamcntos correspondente fi ultima pratica de nar-vos que façais promover o apFoveitamento de
Lisboa; e por tanto V. Ex. ,{loderá satisfazer a esta todo o sal que se pode extrahir das salinas de
vontade mandando fixar editaes tIue com anteci- Mossó, Cocó e l\iul1dahú, livre de toda a imposipação declarem ao publico o objecto, e o pre- ção, não obstan,,l-e o disposto no Alvará de 24 de
fixo tempo de cada pagamento, a medida que Abril de 18õ2, 'animando os povos a que remelhou'.er de passar a eITeilua-Io ; ~seguindo-se
os tão o dilo genero em lastro pela Sumacas que
,
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forem des a Capitania 'por sua centa para Pel'nambuco á Junta da Real Fazenda, a quem se
cxpeaem as Ordens .neces arias para .() seu pagamento, ou aos oOtl'e pondentes que neHa cada
hom tiver, para d'ali ~er canegado para esta CÔT1'c, deiXando ao vosso arbitrio todas as providencias que vo p.arecerem proprias ao fornecimento
do dito gener{), O que v.os bei por muito reCOffimendado, Esoripta no Palacio do Rio de Jane'iro,
aos 27 de Setembro de i 808. - PRCNCfPE.- - Para
J,uiz Barba Alardo de .l\J.enezes. -Extrahida do
Liv. 1. o de Reg. gel'O.l de Ordens expedidas ás Juntas
de Fazenda a {l. 13.
-

" 27

CA.R'rA. nEGIA DE

r

DE SETEilmno.

_ Manuscripto authcntico.

Conde da Ponte, Governador e Capitão Gene.,.
1:al da Capitania da .Ba.bia. Eu @ Princip,e Regente
vo envio muito andar., como aquelle que amo.
SendJ-me presente a falta de ti aI que se pôde
experimentar nos meus dOI)1inios do Bl'azil por
haver ce ado a communicacão entre este e POrtugal; sou servi'do ordenar-~os que fação animar
e promover as salinas ae Sergipe d'ElRei, ou
de ou ·os sitios proprios, para a colheita de aI
que deli a's se extrahir, isento de direito algum,
niio obstante o disposto no Alvará dt 2{~ de Abril
de 1802; deixélndo ao vosso arbitrio, todas as
providencias que ,"os parecérem p~'oprias a est'e
fim. O que "OS hei por muito recomméndado.
Escl'ipta no Palacio do Rio de Janeiro, ao 27 de
Setembro de 1808. - PlUNcn'E. -EllJtTaltida' do
Lív. L o de Reg. Geral de Ordens e(rJpedidas ás Juntas
de Fazenda a (l, 13.

l'ROvrSi\Õ DE

27

DE SETEilmnO,

Manu cripto authcntico.

D. João por graça de Deos, Principe Reg;ente
de Portugal e' do Algarves, d'aguem e d'além
lar em Afl'Íca, SeJ.l~10r de Guiné, etc. Faço sabel'
a todo os Corregedore ,Pl:oyedol'cs e Ouvidore da Co,marca deste Estado do Brazil e Dominios' ultramarjn~s fJue Joaquim José de Sousa
Lobato, Escri,ão da minha Real Camara no expediente da il-Iesa ao Desembargo do Paço do I'eferido Estado, me representou que pertencendolhe pelo lvarú do I. o de Agosto do corrente anno
ii
ordinaria que paO'~o os ConselllOs na conformidade do § '15 do Alvari{ de 4 de Fevereiro de
1755, era preciso para sua cobrança expedir-se
ordem circnlar a todas as cabeças de Comarca,
pédindo-me por i o'fos e servido mandar-lhe pa sal' a dita ordem, com clau ula de lbe serem remetlitla as ordinarias 'ieguras pelo Correio; e
vi to eu I'equerimonto, obl'e que foi ouvido o
De embargador ProcurªdOl' da minha COl'ôa e
Fazenda; mando que todos os Corregedores, Prov dore e Ouyidore que ora .são e que para O
futuro "irem, quando tomal'em contas ú Ca'mata façá 100'0 art'ecadar ( e já não estiverem
paga) a -órdinaria pertencente ao meu Escri-

,'ão da Camara no expediente da i.Vlesa do l>esembargo do Paço, não havendo por quites os Thesoureires e Procuradores sem este eITectivo pagamento, procedendo- contra etles executivamente
na forma da Ordenação do Livro 5. o titulo 24
.§ 3. o E as ôrdil'larias que assim executarem, ..15
farão depositar na mão do Thesoureiro dà Camara da cabeça de Comarca para este lhas remetLer seg'uras pelo Correio per conta e ri'sco do
mencionado Escri ão, ficando na intelligencia, de
que se lhes não passará certidão de correntes, como he eXipresso no dito § 13 do citado Alvará de
'i 755: e remetteráõ huma relação exacta, individual e authentica de ordinarias que paga cada
huma das Villas e Conselhos de suas re pectivas
Comarcas, em cujas Comarcas será esta registada
para a todo tempo constar que eu assim o houve
por bem. O Princi,pe Regente Nossp Senhor o
mandou pelos Ministros abaixo assis:nado do seu
Conselho e seus Desembargadores 'do Paço. Antog,o Luiz Alves a Jez no Rio de Janeiro aos
27 d.e Setembro de 1808. -Acha-se a {l. 10 C 11.
do Liv. 1. o de ,notaçã,o das or'dens que se e,upedem pela
J1Iesfl. do Desemhm'go do Paço.

anDEM DE

30

1JE SETE~mno.

Manuscl'iptó authcutico.

O Vice-Almirante Major General da Real Armada passe as ordens necessarias para que os Escri,'ães dos navios armados, logo que sejão chamados it Contadoria, ou á Intendencia, para ali
apresentarem os 4ivros dos soccorros, possão
obedecer .e obedeção immediatamente, sendo
a chamad,a çeita de ,ordem do Intendente pelos
Escrivãe.s da l\lesa Gran<;le, ou al~as pelo Contador
~ e occorrer illgum impedimento que obste a
j':xecução da preseqte ordem, será sem demora
alguma .participado pelos Escríviies de bordo ao
sobredito Intendente, e ,pelos respectivos Commandantes a este Quartel General, derendo entender-se que maIo impeqimento deixaI' de existir ,
de,erá cumprir-se tudo e,m a menor demora,
se eu não tiver mandado expressamente o contrario. Quartel General da iarinha em 50 de Setembro de 1808. -Com a Rubrica de Sua Alter.a
Real o Serenissimo Senbor Infante Almirante General.
ORDEM DE

30

DE SETE~lBno,

Manuscripto aulhentico.

o T-besoy,t'eiro Geral das, Tropas desta Capital
mande abrir assento nessa The omaria ao- Lente
hon'orario da Real Academia dos Guardas 1\'1arinha~, l\Ia,noel Ferreira de Araujo Guimarães"
com "enc.iIJ;lento de {,.oo:tJ;ooo )'bi annuaes, devendo O abonar desde o mez de Julho inclusive
do presente anno. Quartel General da .l\larinha"
em 50 de Sete~bro de 1808. - Com a Rubrica
do Sereni imo Senhor Infante.
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DE OUTUllRO.

lIlanu$cripto authculico.

o \ jc;c-Jlmirante Intendente da Marin ba remclla LI e 'ta. Secretaria as guias elo Tbesoureiro
geral das Tropa , sem as quaes não poelião ser
abonaclos os sol'dos d'embareado, e as eomedorias a Manocl Ignacio de S. Paio e a Ga tão Fausto da Camara, lia forma do Alvaril de 1 J de iUaío
proximo pa 'sado: o outra sim dê parte dos ofLicios. quc passou ao mesmo Thesoureiro , ou das
diJjgencias que fez, a fim de se não duplicarem
pagamentos a iUanoel Leite da Luz e a Francisco
Malloel Pomheiro: ultimamente remetta toelos
os mezes a esta Secretaria hum resumo do as ento feitos no acto de mostra, li Brigada Real da
lUarinha, por anele venha a concluir-se lluantos
e quae praças assistirão e1fecti \'amcnte ao mesmo acto, assim como quantas e <!uaes deixárão
de as"istir e por que motivos. Quartel General
da Marinha, cm o }.o ele Outubro de 1808.Com a. Rubrica de Sua Alteza o Serenissimo Senhor Infante Almirante GeneraJ.
PROVlSAÕ DO

1. o

DE OUTUBRO.

i\'Ianuscl'ipto alllhcntico.

D. Fernando José de POltugal, do Conselho
cl'Estado, ;Uinistro a si tente ao Despacho do Gabinete, Presidente do Real Erado, e nelle lug'arTenente immediato á Real pessoa, etc. Faço saber
ú Junta da Administl:ação e A!'I'ecadação da !leal
Fazenda da Capitania geral da Ilha da Madeira:
que por este Real Erario fez requerimento João
Eustachio de Souza, Eserivão e Deputado dessa
Junta, expondo, que achando-se encarregado da
ilirecção da Secretal'Ía delJa, pela qual se expedem os negocias pertencentes ao Conselho da Fazenda, alheios do expediente elo Erario, tudo em
utilidade das partes, e pedindo se lhe concedes e
receber o devidos emolumentos ú cu ta das me mas parte , e que para isso e pa sassem as ordens necessarias, Tendo-se consideração ao dito
l'efruerimento, foi o Principe Regente os o Senhor servido determinhr, que todos os negocias
expedidos pela Secretaria da mesma Junta sejão
satisfeitos ao dito E erivão á custa das partes,
conforme a relação inclusa assi ""nada pelo Contador geral da terceira Repartição, O que essa'
Junta farú cumprir como e lhe determina, José
Procopio de Ca tro a fez...no Rio de Janeiro, no
.. o de Outubro de 1808. Francisco de Paula Cabral de .MeUo a fez escrever. -D. Fernando José
de Po~tugal.

1

Exccdenelo o espaço de trinta anno o que
se justar com as partes.
De cada Guia .
J~W
De Verba.
80
De cada Assentamento
{~9
De cada Termo .
520
Do Bilhete.
80
De escripta dos Contratos
5 6~tl
ContadOl'Ía geral da terceira Repartição em II
1. o de Outubl'O de 1808. - Francisco de Paula
Cabral de lUeLlo. - Extrahida do Liv. .. o de Reg.
geml dc O,"dens expedidas ás Juntas de Fazenda ((
[l. 21 V.
DECRETO DE

3

DE OUTUBRO,

Manuscripto authenlico.

Sou servido nomear para Guarda-lino da
Secretaria d'E tado dos "egoeios E ll'angeiros t~
da Guena, a iHanoel Ferreira de Andl'ade, com o
.ordenado anl1llal de 250:tiJooo réis. D. Rodl'igo
de Souza Coutinho, do mell Conselho d'E tado,
~lini tro e Secretario d'Estado dos
egocios E trangeiros e ela Guerra o tenha as im entendido,
e lhe faça expedir o despacho nece al'Ío, Palacio do !lia de Janeiro, em 8 dr. Agosto de .808.
- Com a Rubrica do Prjncipe Regente os o
Senhor. -Extra/Lidc( do Liv. 1. de Rc rr • dc Decretos dos annos de 1808 a 1809 a [l. 85 1:,
0

ORDEM

DE

Ú

DE OUTUBRO,

Manu 'criplo authentico.

O Vice-Almirante, Major General da Real Armada, passe as ordens e oil'lcio mais terminantes ~ para que dentro de oito dias sejão presentes
neste Quartel General, a habilitações e actual
estado, a sim do Capellães da Real Arm ada,
como dos Officiaes re pectivos de Apito, Fazenda, Cirurgia e autica, ficando todo e te indi,iduos respon a veis pela contiJlUação da participações de todos os movimentos a eUe relativos, e pa' ando o me mo Vice-Almit:ante or.uem, para que não ejão pago na Intendeucia.
sem nena apre entarem bilhete a signado pelo
mesmo Majol" General, pelos '1uaes COIl te, que
no mez precedente sati fizerão aos seu dcvere ,
entre os quaes deverá contar-se o da revista menaI passada ao Offi iae de N'autica pelo me mo
Major General, ao de Fazenda pelo Intendente
aos de Apito pelo Inspectai' do Arsenal, ou por
qucm ua vezes fizer, aos Capellães pelo CapelIão lUór, e aos Cil'Urgiões pelo Cirurgião lór
o que tudo de,'erá con tal' neste Quarl el General
por partes mensaes, eladas no dia 3 de cada mez.
RELAÇAÕ dos emolumentos que devem as partes paga,'
Quartel General da l\'larinha, em 4 de Ontubro
dos documentos que pela Secretaria da Jallta da de 1808.-Com a Ruhrica de Sua Alteza o SeReal Fazenda da Ilha da llfadeim se expedirem, e . renissimo Senhor Infante Almirante General.
pertencem ao Escrivão e Deputado da mesma Junta approvados pelo Principe Regente Nosso SeOFFlCIO DE 6 DE OUTUBRO.
nhor; o seguintc :
'

De cada Pro isão.
De:-cada lauda de Certidão.
De bu ca .
.)
~

TO~LO

I.

640

:320
560

Manuscripto authentico,

O Serenissimo Senhor Infante Almirante Genel'al ordena que V. S. proponha dous Officiaes
21
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tle Marinha, proprios para lhes ser ineumbida a
(lire cão do cOIte de mad'ciras IIa Po e e i\la.,;acú . devendo V. S. fazer constar o nome de hum
tal Coutinho, Capitilo que exisle 110 primeiro sitio,
t' ,-cr sc póde por algum intcl'medio capaz, dirigirse a João Antonio assistente no segundo, commettendo-lhe o fornecimento das farinha para a
Real Armada por hum preço razoayel e fazell(lolhe certo que das farinhas fornecidas em hum
mez, erú pago no subsequente, além do que farú
V. S. que o mç tre da Ribeira proceda imme~ia
lamente a formal' I eceitas, ou pedido de madeIra,
:ortida cOU) attenção a que se filz preciso ha-ver
ne te porto para se acudir promptamente a quaesfluer concertos dos navios da Coroa, separando o
relatboo ús madeiras direitas, para se dirigir a B'áhia e o coneernente às curvas para se dirigir a
Pel'nambuco, e sc poJeI' em ambas a C3pitanias
proceder ao córte no sim tlevido tempo c com a
possi I"el prevenção, para quc depois de haver sufJ1ciente carga, se d ~ parte a fim de se tratar tia
eonducção a csta Capital, o que sernclhantemente
c deverú praticar a rcspeito das madeiras que podem c costumãooYir, seja de Santa Catharina, seja
do arredare de te porto. Deo o guarde a V. S.
Quartel General da Marinha, em 6 de Outúbro de
1808.-JOSl' l\laria Dantas Pereirao- SenhorJosé
iHaloia dc Almeida.
NOTICIA DE

6

\ G de Outubro de 1808, expedia-Sé ordem a
lodos bs Juizcs da Alfandega para não at1miltircm
li, ros a de pacho, sem- pas e - da mesa c mandarem huma relação exacta, dos que e tiverem
de'pachado antes da ordem. -João Pedro Maynard d'All'onseca e S,í.-AcllfL-sc a {l. 5 elo Li,,;.

8

mCS(L

DE OUTunno.

1I1aollscripto ulltbenticú.

IJlm. e Exm. Sr. - O Serenissimo Sr. Infante
lmirante General ordena, que V. Ex. mande
imDl diatamente da Ilha das Cobra para bania
do beJ'gantimoMoscn., seis marinheiro e dou gTumeles; ficando aUas na intellisoencia de proceder
GOfll toda a bre, idade., a fazer form,Il' coro a
ul<lior economia, junto a Imma cortina ou hum
parapeito da Fortaleza da llha ohredita, huma
bateria de seis peça ,totalmente . emclhante Ú'
ue bordo, para lIella e adextrarem o soldados
da Brio-ada, p lo onCC1'nentc ao re pectiTo exerl;iei ) que Sua _\ltez.a e propõe ir presenciar dentro de pouco tempo. D os guarde a V. E,. Quartel G neral da darinha, em 8 de Outubro de
le o . -.lo é Jlaria Danta Pcreira. r. Rodri;':00 Pinto Guede .

DE

OUTunnO.

O Chefe de Dhrisão Intendente interino fique
na intelligoencia de que, conformando-me com o
seu parecer ordeno que, de boje em diallte e
matriculem no Arsenal Real da Uarinha todos os
calafates, e todos os carpinteiros de machado
exi tentes nesta Capital, sendo o .Ue tres dos
estaleiro particulares obrigados a dar os nomes
daquelles do ditos officiaes que nes es e °taleiros
trabalharem, e de"l'endo daqui em diante cumprir
ao Intendente ela larinha o detalhe dos me mos
officiaes, assim para o Real seniço, co'mo para
o dos referidos particulares, dando-se ao primeiro a devida preferencia, conforme o que lIeUe se
precisar, e attendendo-se ao segundo paI" e cala
que vú succes ivamente cOlTenuo por todos os
matriculado, entre os quaes serúô primeiro e
e pecialmente attendidos os mais benemel'itos
por eus seniços e compol'tamento, para o frue
me serúõ pre entes todos os sabbados as nomeações dos licenciados na semana seguinte, aum
de (rue com eifeito se executem pontual e satisfacto!"Í°amente depois de baixar em appl"oYarão,
Quartel General da Marinha, em 10 de Outubro
de 1808, - Com a Rubrica do Sel'enis imo Senhor Infante Almirante Gener'al.
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lIIalll~scripto

ManllscriplO ulIlhenlicoo

OPFICIO DE
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Manllscriptn allthentico.

OFF1CIO DE

DE oUTl;nno.

I. o dc 71ola~'ã.o das ontcns quc sc c.vpcdcnz pcla
do Dc cmúargo do Paro.

ORDEM DE

DE OUTunno.

alltbcotico.

O Serenis imo Sr. ln ran te Almirante Generãl
ordena que V, S. informe do jdrnal vencido pelos carpinteiro de machado em Usboa e ne 'ta
Capital, sendo alias Tontade do mesmo Sereni simo Senhol', que V. S. pro igoa, pagandu
irhmediatamente a feria da cordoaria, em quanto
vir que 0$ trabalhos r~specti,'os merecem e ta
especial contcmplação, e quer tamhern qhe
sejão mandados satisfazer os credores, flue estaudo incluidos nas ordens de Sua Alteza, relativas ao pagamento, aceitarem letras da qLle e . 'teo'1 no cofre: outro sim ql1er Sua Alteza que
V. S. 111anclnndo rever a relação appensa, e ellcontranllo flue confere com os respectiTos as elltos formados aos individuos nella inclpidos, 01'- o
dene que se pague apenas mi' possi,eJ, exceptÍlando porém o l\lestre que desembarca; e altendendo
semelhantemente com hum mel. de soldo, máis
trinta dias de comeuorins, na forma da Lei, os
individuo ailiante nomeado' (rUe devem passar
ú Bahia, a saber: Capitão de lUar e Guel'l'3, João
Fclix Pereira de Campos; Capitão de Fragata,
Joaqnim I idoro da Co ta; Capitães Tenentes,
Diogo Jorge de Brito e Daniel Torhpson ; pl'irneiros Tenente, Jonquim Antonio de Castro, AntoIlio Bemarilino l\Iascaranha , Jacob 1laria d'AYe
lar, Theodoro Beaurepaire, Luiz Senolo da
Foil eca, e Augu to Jo é de Carvalho ; se~undos
Tenente, João ~lanoel de Lemos, Antonio Pedro Coelho; além dos C(Uaes eráô semelhantemente contempJ!idos os Cirnrgiões, Bolical'ic, ('
Capellãe noml:ado para o mesmo destino, a,I

r
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im C'omo o Escrivão e Dispen eiro que liyerem
ue ir embarcar no bel'ganlim Santo Antonio Rei,
pa sando-se a todos as suas competentes guia.
(fundada nas da Thesouraria geral das Tropas,
em quanto ;'lquelLe que e ti'Yer~m no caso de
apresenta-la'), pelas quaes con te não só o que
lhes ficar ,dercnuo até ao dia l.°-do corrente, e
o que lel'ão agora abonado, mas lambem que
vencúúõ t;10 sómente o reSpCCliYo soldo ue bordo, em quanto oa Balda permanecerem de emharcados- dos navios para que vão destinados.
Deos guarde a V. S. Quartel Genoral da ~larinha,
11 de Outubro de 1808. -Jose Maria Dantas
Pereira. - Sr. José iUaria de Almeida.
Ol'FlCIO DE

11

DE OUTunRo.

Manl1scripto aulbentico.

O Serenissimo Sr. ln fante Almirante General,
notando que no numel'o do operarios do Arsenal
na emana precedente, ha quasi huma quarta
mais da que se participou na anteprecedente " e
quê o do- mandadores desceu a meno hum terço ; deseja aher a razão destas dilIerenças, e as..
sim lambem {(llal eja o moti'Vo porque tendo o
à1estTe dos calafates dito que basta,'ão sc senta
indil'iduo dos seus na oito Alfonso, forão. com
elIeitú detalhados para a mesma oúo, ceoto e
quator7,e: 2. ° porque modo yeio a existir, e com
que fim existe nesta Capita.l () pratico do numero
do Parú, Dióni -io Antonio de A.raujo, moradol'
no largo do Castello, além do que J'al'ú V. S.
entreg'ar ao Patrão Mór O appen 'o mappa, que
ue,erú senil' de modelo por onde I'eg'ule a fórma das uas parte semanarias, em cujas ob er"a<:õe farú para constar, pela melhor maneira
possúel, o total da despeza feita com os Indios,
e a concemente ,aos mal'inlleiros com os trabaU10s mais notayeis pagos por esta despezas. Deos
p;uarde a V. S. Quarte! General da Mado ha, TI
de Outuhl'O de 1808. -José .Iaria Dantas PereiI'a. - SI'. Jo é iUaria de Almeida.
PROVIsA.Õ DE

11

DE OUTUBRO.

sembol o delles em prejuizo da mesma Real Fazenda, pela falta de solidos fundamento- 'que
pudessem autorisar semelhante al'bilrio, e de ejando por tanto obviar para o futuro a hum tal
ahuso, o qu:ü talvez se haja intr'Ç)duzido nas mais'
Capitanias e Repartições de lodos o eus dominio , não só por entrar em duvida iI1teira e completa intelligencia dos casos em que se dC"em
yeriucm' 05 pagamento das me mas cu tas pelo
Reacs cofres, como porque e iga por exemplo
(que nunca deve observar-se sendo abuso) a mesma pratica: depoi de ser ouvido sobre esta materia o Dc embargador Procurador da Real Fazenda: he o mesmo augusto Seohor senido
determinar: 1. ° que daqui em diante não entr m
nos Rcae cofres dessa Itcpartição quantias algumas a titulo de custa e 'ómente se re ebem por
deposito parase eotregarem, na me ma e pecic em
que entrarem, aos Omciaes do Juizo: 2.· que o
producto de todas as execuçõcs e cobrança do
deyedorcs directos e do provenientes de contractos Reacs, ou a"eoças, entre por inteiro nos
me mos cofres até completo pagamento rla divida
fiscal, proseguiodo- e, por parte do Omciae do
Juizo no re tante dos ,bens para pagamento do que
legitimameote lhes pertencei das dita custas,
fazcndo-se porém e ta arrecadaçã<.> e pagamento
no Juizo e oão pelos Reaes cofres: J. ° e unalmente: que pelo Reaes co fre , haTendo nclles sumciente entrada, pOl' motivo das execuções c cohranças do de'Vedores particulares dr deyedorc
fi caes que não sejão proTeniente de ontractos
Raaes, ou ayeoça , se paguem as custas da execução; bem entendido sabindo este pagamento do
producto 'da cobrança feita pela execução a que
respeitão as cu tas, ainda que não estcj a de todo
pago o capitaL O que tudo se ha por muito recommendaelo a ess'a Junta para quc a sim o cumpra e faça executar como oe ta . e lhe orden~.
Luir. Venancio Ottoni, a fez 110 Rio de Janeiro,
aos 11 ele Outubro de J 808. -Antonio Marianno
de Azevc'do a fez escrever. -D. Fernando Jo é dc
Portugal. - E,'1:tmltida a {l. 47 do Liv. I .. ° de Reg.
de P"ovisóes efl,'lJedidas fleltL Contadoria Gemi da se"(mela Repartição elo Tltesow'o, desde llfaio do 1808
atá Fevereiro de 1810.

Manuscl'iplo al1thentico.

D. Fernando J )sé de Portugal, do Conselho de
Estado, linistro assistente ao despacho do gabinete, Presi den te do Real Erarío e neIJe lugar Tenente immediato ú Real pes oa, etc. Faço sab I' á
Junta· da aQministração c arrecada ão da Real Fazenda da Capitania de S. Paulo: Que .endo presente ao Príncipc fiegentc Nosso Senhor a pratica
ob el'vada na Capitania de l\lina Gorae sobre o
pagamento das custa feita. ao Es riYãO do Cl)Dtencio. o da Real Fa'lenda re pccth a pelos pleitos
c cxe uções que se proces a I"ão no Juizo da CoI'oa, sahindo dos Reaes cofres a custa da execuções dos deveclore fiscucs e' dos devcdoyes
destes proTcnientes de algum contracto Real, ou
a,eoça, sem e tarem exonctas a mesmas divida,
nem-terem entrado ainda no me ni~- cofre a importancia da' ditas cu"tas e • to com nota'Tel de-

,

.~

ALVARA' DE

12

DE oUTunnO.

CoI!. .Bl'az. - Dclgado.

Eu o Principe Regente, façt> saber aos que e te
Alvará Yirem: que ha,cndo dado pelo Aharll elo
1. ° de/Setembro do prc cote anno as proYidencia
que julguei necessarias a bem dos meus po,·o'
de. eu' intel'e 'e' e do da minha Fazenda ,"edanuo a,circulação do ouro m pó em toda as
tl'ansacções roel'cantí', e ·tabelecendo methodo
que se devcria eguir no seu troco e permittindo
o giro de toda as moedas de ouro, até então prohibido nas Capitania mioCl'ae : para que de tão
aurlaTcis pro, idencias hajão de dimanar o bon
cJfeitos que tiye em ,'ista e mp propOl. : querendo
atalhar todos o obstacnlos que sc po ão oU'ercecr
Ú 'lia prompta e facil exeeução, jú pela gl'anoes

4
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di tancia , em que e achão o Intendentes das
(IUa1ro casas de fundição do 011I'0 da Capitania de
1\linas Gerues, rela ti I'amente á residencia do ln tenJente Gel'al das Mina; senJo por isso as a1. diffi'cil que se possiip I'eunir, para ue acol'do procederem na c, colha da pessoas que nas illas,
Anaiae e poyoações de,em ser encarregadas da
perlTIuta do ouro em pó de faisqueiro; jú pela faJLa
de moeda de pequeno Yalor que se aj uste e sirva
aos trocos de modica quantias, 'onespon<lenclo
exactamente ao actual yalor do ouro em pó que,
el'a recebido no commercio e continuará a ser
unicamente lia casas de fundição e nas de permuta, a razão de 37 réis e meio cada vintem de
ouro em pó, ou ele lW'1.00 rois por oitava: querendo Outl'O sim precaver os males que desgraçadamente a cobiça humana p sa cau ar com a
introducçiio de moeda fal a: sou servido determinar o seguinte.
L o Cada bum do Intendente das quatro ca as
de fundj ,ão do ouro da Capitania de Minas Genes pouerú na sua Comarca fazer es~olha das pessoas, a quem nas Villa ,ArJ'aiae e povoações se
deTe confiaI' o troco do ouro cm pó de faisqueira,
sem dependencia e acordo do Intendente Gel'al
da 1\1ina ; não obstante o disposto no § 9. o do
mencionado AI Val'{l do 1. o de Setembro do corrente anno que hei por derogado nesta parle sóluente.
.
'1.,. O troco do ouro em pó de faisqueira será
feito, não srmente com a moeda que para es e fim
fui servido destinar, mas tambem com bilhetes
.impressos e do valor de hum, dous, quatro, oito,
doze e dezeseis ,'intens de ouro, na forma do 1\eguIamento Pl'ovisional que com e te baixa assignado por D. Fernando José de Portugal, Presidente do meu Real Erario,
5.· Na Capitania de Minas Ceraes não poderúo
girar o pe os hespanhóe , llinda mesmo eomo
genel'o de cummercio, nem ser conservados em
mãos particulares; incorrendo nas penas impostas
ao fal ilicadore de moeda, todo os que retiverem o dito peso hespanhoes depoi do prazo
de tempo arbitrado para finalisar a circulação do
ouro em pó' podendo todas as pes oas que taes
peso tÍYerem, troca-los dentro do refel'ido tempo
na casas da Intendeneias pelo valor que tinhão
antes rle ta prohibição.
4. o o Regi to' da Capitania de Mina Geraes
se não darú entrada ou sahida aos dito pe o ,
nem ao' marcado com o cunho de minllas Reaes
Arma que ómenoo devem correr como moeda
Provin ial na dita Capitania e dentro do espa, o
terminado pelo Regi to . ficando incur a no crime de moeda faLa toda a pessoa que pretender
pa ar tae pe o pelos dito ReO"i to. .
Este e cumprirú, como nelle e contém. Pelo
que mando, elc. Dado no Palacio do Rio de Janeiro, em12 de Outubl'o de 1808.- PIU 'ClI'E com
"'ual'da.-D.l·ernando José de Portugal.-Com
todos os Regi 'tos competentes.

REGULÂ.~IE~TO

provisional pam o tl'oro do OIU'O cm pó
na Capitania de lltlinas Gemes> ao 'filaI c I'crere
o .d [val'à, acima.
Da Jllnlu da Fa:enda.

1. o A ,JWlta da Fazenda da Capitania de lIlinas
Geraes, logo que receber os eabedaes que se
remettem para o troco do ouro em pó, os farú
distribuir pelas quatro casas' de fundição, para
neilas erem immediatamente marcados o, peso
hespanhóes com o cunho das Arma Reaes, para
o que se.remettem vinte e quatro cunhas. Igualmente distribuirá os bilhetes impres os que tambem rcceber do Real Erario, afilp de serem assigllados com os appellidos do Intendente e Thesoureiro de cada buma das casas de fundição,
seguindo nesta partilha a proporção que julgar
mais l:on,eniente, tendo-se em yista o maior ou
menor producto de ouro de faisqueira que em
cada huma das Comarcas possa hayer, orçado
pai' estimaliva.
2. o Mandará em livros separados lançar em
debito as remessas que fiz!,\l' ~ara cada huma das
Intendenc.ias, com declaracão do valor total de
moeda eunbada e clQS bilhe'tes, feita a conta de
cada peso bespanhol no valor de 9Go réis, por
ser e. te o que dere ter, logo que mI' marcado
com o cunho das Armas Reaes em cada hnma
das Inten deneias; e a dos bilhete pelo valor
neIle declarado, que he o com que deverúõ er
emiLLido , depois de assignados pelo Intendente
e Thesoureiro,
,
3. o Os bilhetes sobreditos seráõ recebidos em
todos os pagamentos d'a Real Fazenda como moeda corr-ent e.
L~. o A quantias remetLidas para cada buma da
Intendencias, serúõ con iderada como fundos
que llel1as devem existir para a permula do ouro
cm pó; e mostrando a experiencia que sobrão
ou faltiio os ditos fundo , a Junta da Fazenda
fará recolher o superllu o aos cofres da The ouraria geral, ou enviarú as quantias que mai forem necessarias; exil;tindo do re pecliTos Intenden te- contas circunstanciadas de eis cm seis
mezes, para occorrel' com as providencias que
forem convenientes.
5. Como na Capitania de Minas Gerae ba
alguns terrenos de que se extralle amo de muito
inferior quilate, bem como o de Paracató, e o
do morro velho do termo de Sabará, tomar-sebão todas as medidas que a Junta julgar propJ'ias
a evitar o prejuizo que a Real Fazenda poele ter
em permutar grande, quantidades de ouro em
pó de emelhante quilate, fazendo que omente
se troque aos faiscadores llUlll tal ouro, além de
dever selO bem limpo, como geralmente todo o
que se trocar n,as casas de permnta.
6. o A Junta da Fazenda l'emettel'ú ao Intendentes do ouro, copia do Regulamento provi ionai que deve o'oservar-se na permuta do OU1'O:
vigial'ú obre a ua execução, e darú parte a Sua
Alteza Real, pelo eu Real EI'ario, de tudo o
que julgar cp'tlYeniente aos ioterc ses dar Real
Fazenda e dos p01'os.
0
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DQ,$ Intendencias.
1.· Logo (rUe nas Intendencias se receber a
moeda de prata hespanhola que remetter a Junta
da Fazenda, se procederÍl, sem perda de tempo,
a marcar cada pezo hespanhol com o cunho da
Armas Reaes, sem o que não poderáõ correr
com o valor de 960 réis; devendo todo o pezo
hespanhol, que não fôr assim marcado, reputar-se
falso na Capitania de Minas Geraes, proce,dendose contra os que os tiverem, segundo as Leis e
Regimentos.
2.· Os bilhetes .impressos com o valor de hum,
dous, quatro, oito, doze, e dezeseis vintens de
ouro em pó, que tambem remetter a Junta da
Fazenda, deveráõ ser assignados pelo Intendente
e Thesoureiro com os se'us .appellidos, sem o ({Ue
não se reputaráõ verdadeiros; não poderáõ correr no commercio como moeda, nem ser resgatados por moeda de ouro, prata, cobre ou barra's,
-como devem ser com toda a promptidão, logo
que forem apresentados em qualquer das ca as
de fundição; nem receberem-se em pagamentos
da Real Fazenda; esta assignatma se fará immediatamente, afim de que se possa com maior
brevidade fazer a distribuição necessaria pelas casas de permuta, de que depende a execução do
.Alval'il do 1.· .de Setembro do corrente anno, que
muito se reoommenda.
5.· Cada hum d·os Intendentes do ouro na sua
C\)marca procederá imm'edi-atamente ·a fazer escolha das pessQ~s que nas Villas, Arraiaes e Povoações deveráõ fazer a permuta do .ouro em pó
de faisqueira, .pela [órma declarada no dito AI:vará, e no.de 8 de Novembro do corrente anno;
o que feito, passará a remetter para cada casa de
permuta a quantidade de moeda cunhada, e de
bilhetes que julgar necessaria, conforme a distancia da dita casa, e a quantidade do ouro de
faisqueira, que pór orçamento avaliar que se poso
.sa extrahir durante o tempo arbitrado para as reJllessas, que poderáõ sei' todas as segundas feiras
de cada semana, sendo as casas de permuta proximas ás Intendencias; de quinze em quinze dias,
e de mez em mez, sepdo mais distantes.
4.· As remessas de ouro de faisqueirarecebido
nas casas de .permuta se faráõ .para a casa da Intendencia respectiva por soldados da tropa de
linha que devem estar á disposição dos Intendentes; acompanhada cada remessa de huma conta
do que fica na casa da permuta tanto em moeda
cunhada, como em bilhetes, afim de que na Intendencia se possa balancear a conta do respectivo Thesoureiro, e reconhecer a quantidade ue
moeda, e de hilhet'es, que novamente se lhe deve
remetter para continuar o troco com prompta expedição dos faiscadores que a dita casa de permuta concorrerem.
5.· De todo o omo em pó que se permutar ,
logo que fôr entregue na casa da fundição, se
deduzirá o quinto, e se passará ':I fundir o restante em barras ·pequenas, e de valor determinado por toque, cujas barras deveráõ ficar na respectiv"a Intendencia para com ellas~ ~e resgatarem
.os bilhetes que se lhe apresentarem, sem demora
~MO I.
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alguma por pequena que seja, e sem attençà.o á
qualidade da 'pessoa que .os apresentar; e para
igualmente se trocar toda a m-oeda ProvinGial de
prata que á casa da fundição concorrer a esse fim, .
sem desconto algum, e com toda a :promptidão
como muito convém ao giro do commercio e
credito publico.
6.· Os Intendentes de,eráõ ter constantemente
devassa aberta sobre os tl'ansgre sores do sobredito Alvará, a6m de que se conheça logo qualquer
falsificação, ou nos pezos bespanhóes, ou no
bilhetes impressos, e por elles a signados, ou no
ouro em pó: occorrendo a tudo como determinão as leis e regimentos, procuraráõ evitar todo o commercio a troco de ouro em pó; commercio que, havendo actividade e "igilancia, 'não
se poderá fazer sem Ser logo conhecido, pelo
grande numero de pessoas de todas as qnalidades, com que será necessario fazer-se, para que
po sa delle tirar-se, bem que indevidamente, alguma vantagem no extravio das sommas .adquIridas.
7, o Os Intendentes faráõ publicar por editaes,
cada hum na sua Comarca, o dia em que dcyc
ficar prohibido todo o commercio e giro de ouro
em pó, e começar na casas de permuta o troco
do ouro de faisqueira; sendo obrigados os mineiro
e todas as pessoas que o tiverem, a apresenta-lo
nas casas de fundição dentro de hum tempo determinado, para ser fundido em barra.
8. o Os Intendentes de Sab~rá, S. João e Vil\a
do Principe remetteráõ nos oito primeiros dia de
cada trimestre todo o quinto que se tiver arrecadado nas respectivas IntendC'Dcias, e bem assim
quaesquer outros cabedaes regi os , á Thesouraria geral da Junta da Fazenda, dando a esta
homa conta especificada do 'que se trocou nas difJerentes ca as de permuta de sua jurisdicção, c da
quebra que houve na fundição do ouro de cada
huma das casas de perm uta: para o que e deve-rá fundir separadamente o -ouro permutado em
cada huma das ditas casas, logo que se receber
na casa da fundição em os tempos prefixos, como
determina o § 10." do sobredito Alvará. O Intendente de ViJIa Rica fará semelhante entradas na
.Thesouraria geral nos primeiros oj.to dia de cada
mez.
9. o Os livros que devem servir nas casas de permuta, e tambem os das contas dos Fieis e contagens, seráõ rubricados pelo re. pectivo J ntendente,
e no seu impedimento pelo Thesoureiro, ou por
qualquer dos Escrivães das Intendencias, sem que
a titulo de rubricas de livros das casas de permuta, ou de outras quaesquer de arrecadação da
Real Fazenda, se possa exigir quantia alguma,
devendo ser feitas gratuitamente e ex-officio.
Os livro porém de receita e despeza das Intendencias deveráõ ser rubricados por algum do
l\linistros Deputados da Junta da Fazenda; podendo ser os Auxiliares das mesmas Jntendencia
rubricados pelo Intendente, ou pelo Thesoureirn
e Escrivão huns nas repartições dos outros.
lO. o A escripturação deverá fazer-se nas casa
de permuta por methodo simples e claro: haverá
hum livro de receita e despeza e hum diario.
22
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Ne te se lançal'~lo seguidamente os trocos que se para os pesos miudos, e outl'a de libra, para. se
fizer'em diariamente, sem decl.1ração de nomes, fazerem por elIa as entregas do ouro permutado.
dividida cada pagina cm diffel'entes columnas, de Dar-se-hão estas balanças pai' conta da Real Fa. largura suíficiente para se escreverem as quantias , zenda, bem como os li vros 'para o lançamen to da
permutada, sommando-se no fim de cada dia, e receita e despeza, e o papel necessario para as
assignando com o seu appellido o eompetenteThe- guias, e'para os diarios, cujos diarios e livros de
oureiro: estas sommas diarias se reduziráo a hu- receita e despeza deveráo ser l'ecolhidos ús Intenma só, no dia em que se fizel.' a remessa para a dencias no fim de cada anno, e delIas remettidos
respectiva Intendencia 1 c nesse mesmo acto se á Contadoria da Junta da Fazenda, para sel'em
lançará em despeza no livro de1la, assignando a examinadas as contas dos encarregados 9-a pel'pessoa que receber o ouro em pu para o conduzir muta. Dal'-se-há tambem hum livro para os reii Intendencia. Neste mesmo livro de receita e gistos das ordens, oflicios e guias.
15. o Nas deva sas que devem tirar os Intendespeza he que se devem lançar em receita ao
Thesoureiro da permuta, as quantias que para elIa dentes, se perguntará positinmente pelo comreceber, tanto de moeda de prata e cobre como portamente dos empregados nas casas de permuem bilhetes, sahindo fóra por aIg'arismos com a ta, a fim de que se possa conhecer se cumprem
omma total do recebimento: pois que as de- ou não com as suas obrigações com honra, viclaraçoes das especies deveráo fazer-se por exten- gilancia, bom acolhimento e expedição das partes.
14. o O Thesoureiro e Escrivão das casas de
so no lançamento: o que tudo' se entenderá felto
na pagina e querda do dito livro, ficando a direi- permutas terao todo o cuidado e vigilancia neta para se lançar em despeza as entl'egas do onro cessaria, para que tão sómente se troque ouro
cm pt'> que se fizerem, Para maior clareza se em pó aos fai cadores que são bem conhecidos;
rcmette hum formulql'io assignado pelo Contador e de nenhum modo a pessoas que ó não forem,
geral da segunela Repartição elo Real.Erario, que e que possão, e devão levar ouro com guia do
deverá seguir-se inyiolavelmente em todas as ca- Escrivão ela permuta á oasa da fundição dentro
sas dc permuta. Haverá tambem hum liyro para de certo tempo; dando immediatamente parte de
o regi to elas guias que se eleyem dar ás pessoas tudo ao Intendente respectivo, para providenciar
que conduzireIQ. o seu Oül'O l)ara as casas de fun- como.julgar convenieme: tel~úo a rhaiOl: vigilandi ão, e para o regi to das ordens que se rece- cia sobre o ouro falso, dando logo parte ao Mabem, e aos omoios que se fiz'erem aos Intt:lU- gistrado mais visinho, para se proceder sem perdentes,
'
da de tempo contl'a os falslficadóres, c serem estes
en'Viados com as suas culpas ao Intendente do
1 1 . o As l'cmessas das casas de pel-mula pal'a as
casas da IÍltendéncias, seráo acompanhadas de ouro, Nos tempos em que se fizerem as remessas
huroa conta extrahida fielmenté no livro de l:ecei- do ouro em pó, maudaráo ao Intendente huma
ta e despeza desde o dia da remessa antecedente lista das pessoas a quem guiúrão ouro, com deaté Odia da nova remessa; por exemplo no for- claração da quantia guiada, do dia em que se
mularia que se envia, a remessa do tI'oco feito despachou, e do tempo que se ~11es al'bitrou pai'a
de la a 20 de Janeiro: a6m ele que na Intenden- a sua apl'esentação na casa da fundi~ão: estas
cia re pectiva, onde devc haver conta aberta com .guia serúo gratuitamente dadas ás partes.
15. o Os Intendentes seráõ responsaveis pela
cada hum dos Thesoureiros da permuta, se possa
conhecer claramente o saldo existentc no dia vin- exeoução de todas as'R:eaes ordens dadas ne te Rele, e a sua natureza, para se regular a nova l'e- guIamento: e occorrendo algumas duvidas ou
me a que convém fazer.: esta conta deve sei' as- embaraços, ]>odel'áõ intcl'inaI}lente dat, as proignada pelo Thesoureiro, pelo E crivão e pelo videncias que julgarem conyenientes ao Real serConrluctor, a quem ficará scrvindo de titulo para viço, participando logo á Junta da Fazenda, pata
li entrega do ouro em pó na respectiva Intendenque esta, com conheoimento de causa, possa ludo
cia: o mesmo e praticará em todas as l'emessas. levar ii Real presença, pela Repal'tição d'o Real
Erario.
12. o Em cada lmma da casas de permuta de." rá haver duas balanças, huma de meia quarta

eguem os modelos do Diario da Permuta" e do Livro de Receita e Despeza do ouro e.m pó:
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Diario da Permuta do ouro em 'Pó de faisqueira feita na casa de Permuta de
de que he Thesoureiro
180 9.

180 9,'
OURO EM

pó.

Janeiro.

OURO EM PÓ.

Janeiro.

1

".

~

-

- Dias.

Q.

Oito

-

1

Som~a diar~.

V.

.,

Oito

Dias.

.2

Oit.

6

Q.'

1

(Appellido do The- - soureiro.)
3
1
2

3'
2

4-

r.

. ,0

4

12

2

4
6

1

3

4-

2

(Appellido do The- - soureiro.)
6

(Appellido do The· - soureiro.)

2

:;

I

1

2

;;

2

['\

4-

2

6

-- - - -1

17

(Assignado o The·
sonreiro.) .

26

1

2

2

7

2

1

.

.1

-- - :;

5
2

4

~

29

,

.i

.

4:;
:;

2

2

:;

2

2

(Assignado o Bscriviio.)

,.

N. B. Aqui suppomos que se fez
a en~rega ao conductor do ouro que
se tem perm ut:ido aré este dia, e
por isso se deve fechar a con ta, assignaudo.se tambem o Escrivão, para
depois se continuar nova conta pelo
mesmo methodo, comó se segue. j

,

o

.

1

Janeiro.
10
1

,~
2

5

6

-- --

27

3,

4

,

(Appellido do The·
saureiro.)

:;

1

4-

2

:;

5
2

:;

10

2

10

5'

21

1

11

:;

2

6

4

6

1

2

2
1

3

:;

4
2

47

5

121

2

-- - - -- -- --.-

2

:;
:;
1

:;
2

(Appellido do Thesoureiro.)

-- -- - - - - --

I
U

E assim por diante.
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1
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5

J

2

2

2

4

6

o
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2

4
------- -- -- -- -"--- -16
2

1
2

1

16
7
6
·5
10

sou~eito,.)

1

6

:;

~

:;

21

:;

~

9

6

4
6

4-

4

)

.~

4

2

4

J

2

:;

-- -- --

1-

2
4
5

(Appellido do The· - someiro.)
6
5
5

(Appellido do T;hesOJlreiro.)
8

11

:;
:;
1
-3

:;

,

(Appellido do The·

-- - -

.

5

2

4

1

6
5

:;

-- -- - :;

,

!,

'44
6

.

(Appellido do The·
soureirõ.)

.

2

2

~

1

-- -- --

1

-

Somma diaria.
Oito Q. V.
121

7

~

t:>.

V.

Transporte.

1",-

5
(Assignado o The·
soureiro côm o appel.
lido.)

Q.

Antonio Mariano de Azevedo.
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Este Livro ha de servir de receita -e despeza do ·ouro em pó de faisqueira , permutado
na casa de Permuta de

a .cargo do seu Thesoureiro

RECEITA.

180 9.

•
J aneiro

~

Recebeu o Thesoureiro Permutador de
'por ·mão do conductor
da IntendenCia
de
em moeda de prata e cobre 500:t/Jooo réis,
e em bilhetes 240:t/Jooo réis, o que tudo faz .a· quantia de quinhentos e quarenta mil r.éis. .
I.

•

Réis
(Assig. o Thesouneiro.)

<10

.

(.,Úsig. o Escrivão.)

,

Recebeu o dito de si mesmo por saldo em fronte deste dia 258:t/J925
réis, a saber: 120:t/JOOO réis em moe'da e 118:t/J925 réis em bilhetes, o que tudo faz a quantia de duzentos e trinta e oito mil
novecentos e vinte e cinco réis .
(Assig. o Thesoureil'o.)

15

540:t/Jooo

(Assig. o Escrivão.)

Recebeu o dito da Intendencia sobredita por mão ,do .soldado conduetor
' em moeda 50.:t/Jooo réis , e em
bilhetes 50:t/Jooo ré~s, o que tudo far a quantia de cem mil réis

1oo:t/Joo()

Réis

558:t/J95o

Recebeu o dito de si mesmo por saldo em fronte deste dia 196:t/J?50
réis, a saber: 100:t/JOOO réis em moeda, e 96:t/J?5o réis em bilhetes, o que tudo faz a quantia de. cento e no·venta· e seis mil
setecentos e cincoenta ré'is:

196:jjJ750

-------

(Â,ssig. o Thesoureiro.)

.20

(Assig. o Thesoureb·o.)

(Assig. o Esc.rivão.)

(Assig. o Escrivão.)

E assim p 01' diante.
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ALVARA.' DE

1.2

CoU. U,'az. -

DE OU'I'UnIlO.

Delgado.

Eu O Principe Regente, faço aber aos que este
meu Alvar:\. COIl). força de Lei virem: que attendendo a não permitlirem as actuaes circull tancias
do e tado que '0 meu Real Erario po sa reali ai' o
fundos, de que depende a IDauutenção da monarchia e o bem commum dos meus fieis va saUos,
sem, as delongas que as ditrerentes partes, em que
se achão, f,\zem necessarias para a sua eLrecti a
entrada: a que os bilhete dos direitos das Alfandegas tendo certos prazos nos seus pagamentos,
ainda quc sejão de lum credito estabelecido, nilo
são proprios pam o pagamento de soldos, ordenados, jUl'OS e pensões que constituem os alimentos do corpo politico do e tado, os quaes devem
ser pagos nos seus vencimentos em moeda corrente: e a que os obstaculos que a falta de giro
dos signos representativos do valores poem ao
commercio, devem quanto antes ser removidos,
animando e promovendo as transacções mercantís
dos negociantes desta e das mais praças dos me~lS
dominios e senhorios com as estrangeiras: sou
servido ordenar que ne ta Capital se estabeleça
hum Banco publico que na fôrma dos estatutos
que com este baixâo, a signados pOl' D. Fernanuo
José de Portugal, do meu Con elho de Estado,
l\linistro assistente ao despacho do Gabinete, Pre-,
sidente do Reál Erario e Secretario de Estado dos
Negocios do Brazil, ponba em acção os compl!tos
estagnado, assim em;generos commerciaes, como
em especies cunhadas; promova a industri'a nacional pelo giro e combinação do capitaes i alado, e facilite juntamentc o meios e os recurso ,
de que as minhas rendas Reaes e a publicas nece itarem para occon'e(' ás despezas do estado,
E querendo auxiliar bum estabelecimento tão
util e necessario !lo bem commum e particular
dos povos que o Omnipotente confiou do meu zelo
e paternal cuidado: determ{no que os aques dos
fundos do meu Real Erario e as vendas dos gene1'0' privativos do contractos e ·admini trações da
minha Real Fazenda" como são os diamantes, páo,
brazil, o marfim e a Ul'zel1a, se fação pela intervenção do referido Banco 'acional, vencendo sobre o seu liquido 'producto a commissão de dous
por cento, além do 'premio do rebate dos escritos
da Alfandega, que, eD;l virtude do meu Real De.creta de ~ de Setembro do cOl'l'ente anuo, fui ser'vido maudar praticar pelo Erario Regio, para
occorrer ao eil'ectivo pagamcnto das despezas de
tracto sur,cessivo da minha Corôa que devem el'
-feitas em especies metaUicas.
E attendendo á ntilidade que provém ao estado
e aO,commercio do manejo segurp dos cabeclaes
e fundos do refe,rido Banco; ordeno que logo que
eUe principiar as suas operações, se haja por extincto o cofre do deposito que havia nesta Cidade
a cargo da Camara dena; e determino que no
sobre dito BaJ;lcO se faça todo e qualquer deposito
judicial, ou extrajudicial de praia, ouro, joia e
dinheiro; e que Q competente conhecimento de
receita passado pelo Secretario da Junta dõ banco
e- ai\signado pelo Adminjs.trador, da competente
TOMO J.
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caixa, tenha em Juizo e fóra delle todo o valor e
credito de e[ectiYo e real clepo ito; para se 'eb'Uirem os termo que por minhas Leis 'e não deveru
praticar sem aqueUa lausula, olemnidaele, ou
certeza; recebendo o sobredito Banco o me mo
premio que no referido depo ito da Cidade s
desconta"'i'a ás partes. E óutro im sou enido
mandar que os emprestimos a juro da Lei, que
pelo (',ofre dos orph!los e administrações de Orden
Terceiras e Irmandades se fazião até agOI'a a pessoas particulares, da publicação d te meu Alvará
em diante e fação unicamente ao referido Banco
que deverú pagar á vi ta nos prazos convcnéionados os capitaes, e nas épocas coslumadas o juro
competente , debaixo de hypotheca do fundo
da sua caixa de reserva; distratando de de logo
aquelles cofres as omlUas que tiverem em mão
particulares ao referido juro, para entrarem immediatamente com eDas no obredilo Ban o pnblico debaixo das mesm.as condições,
Em todos os pagamentos que se fizerem ii minha
Real Fq.zenda, seráõ contemplados e recebido
como dinbeÍl'o os bilhetes do dito Banco publiCCl
pagaveis ao portador, ou mostrador á ista' e da
mesma fórm.a se di tribuiráõ pelo Erario Regia
nos pagamentos das despeza do estado: e ol'deno
que os Membros da Junta do banco e os Directore delle sejão contemplados pelos cu senoiço
com as remunerações estabelecidas para os Ministros e Officiaes da minha Real Fazenda e administração da ju tiça, e gozem de:: todos os privilegias
concedidos aos Deputados da Real Junta do Commel'Cio.
E e te se cumprirá, como ncBe se contém. Pelo
que mando, etc. Dado no Palacio do Rio de Janeiro em 12 de Outubro de 1808. - PRINCll'E com
guarda. -D. Fernando José de Portugal. - C071/
todos os Registos competentes.
ESTATUTOS para o Banco Publico, estabelecido em vil'tude do A [vará de 12 de Outubro de 1808.
Art. I.. Estabelecer-se-ha hum Banco ne ta
Cidade do Rio de Janeiro, debaixo da denominação ele Banco do Brazil, cujos fundos soráõ formados por acções; e o Banco poderá principiar
o seu giro, logo que haja em caixa cem acçõe .
Art. 2. A dUl'ação do privilegias do referido
Banco será por tempo de vinte anuo ; e findo etes, se poderá dis olver, ou constituir novamente
aquelle corpo, havendo-o Sua Alteza Rcal a sim
por bem.
'
Art. 5. Cada hum dos Accionistas elo Banco
assim como não póde ter utilidade <ll,guma que
nij:o seja na razão da sua entradn, tambem não
responderá por mais cousa alguma acima do yalar della.
Art. 4. O fundo capital do Banco será d
1,200:000' de'réis clivididos em 1 200 acções,
de 1: ooo;jj) réis cada huma. Porém e te fundo capital poder-se-ha augmentar pal'a o fuluro por
,ia de nova accõe.
Art. 5. Be in'differente serem, ou não, os Accioni tas, nacionae ou estrano-eiro ; e por tantu
tod'l e qualquer pe soa que quizer entrar para a
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formação de te corpo moral, o poderá fazer em
exclu~ão alguma, ficando unicamente obrigada a
1'e pbndel' pela sua entrada.
Art. 6. Toda a penhora, ou execução a sim
fI cal, como civel, obre- acções do Banco será
nulla e prohibida.
Art. 7. As operações do Banco consistü'áõ, a
Iwber :
I. o desconto mercantil de letras de cambio
sacada , ou aceitada por negociantes de credito
nacionaes, ou e traogeiros.
II. Na commis ão dos computas que por conta
de particulares, ou dos estabelecimentos publicas
al'l'ecadar, ou adiantar debaixo de seguras hypotheca .
III. o depo ito geral de toda e qualquer coua de prata, ouro, diamal1tes ali dinheiro; recebendo, segundo o valOL' do deposito, ao tempo
da entrega, o competente premio.
IV. a emi ão de letras, ou bilhetes pagaveis ao portador á vista, ou a hum certo prazo
ue lempo, com a necessaria cautela para que jámais eslas letras, ou bilhetes deixem de ser pag'os no acto da apresentação; sendo a menor
quantia porque o Banco poderá emittir huma
letra ou bilhete, a -de 50:jj) réis.
'V. Na commi ão dos saques por conta dos
particulare, , ou do Real Erario, a fim de realisarem os fundos que tenhão em paiz e trangeiro,
ou nacional, remoto.
VI. Em receber toda a somma que e lhe olferecer a juro da Lei, pagavel a cerlo prazo em bilhetes á vista, ou á ordem do portador, ou mostrador.
VII.. a commissão da venda dos generos privativos dos oontractos e administraçõe Reaes,
quaes são os diamantes, páo, brazil, marfim e
urzella.
VIII. No commercio das especies de amo e
prata que o Banco possa fazer, sem que se intrometta em outro algum ramo de commercio, ou
de industria conhecido, ou descon hecido , directo, ou indirecto, estabelecido, ou por estabelecer, que não esteja comprehendido no detalhe uas
operaçõe que ficão referidas neste artigo.
Art. 8. ão poderá o Banco descontar, on receber por commissão, ou premio, os effeitos que
provierem de operações que se po ão julgar contrarias ii segmança do estado, as im como os
de rigoro o contrabando, ou suppostos de tI'anacções fantasticas e simuladas, sem valor real,
ou mOlivo entre as partes transactoras.
Art. 9· A As embléa gera~ do Banco será COlP.posta de quarenta do seus maiores capitalistas:
a Junta deHe de dez, e a Directoria de quatro do
mais habei d'entre todo. Em cada anno elegel'á a
me ma Assembléa cinco novo Deputados da Junta
e dous Directores; e os que sahirem destes emprego poderáõ er reeleitos.
Art. lO. O quarenta do maiore capitali tas
que hão de formar a A sembléa geral do Banco,
de"em er Portugueze , mas qualquer Portuguez
que mo traI' a necessaria procuração de hum Est~angeir~ que eja do numero do~ maiore capitah ta , pode repre enta-lo e entrar na AsseOlbléa

geral; e no caso de baTel'em capitali tas de igual
numero de acções, preferiráõ aqueHes, ou aquelle que.pelos livros do Banco mostrar maior antiguidade na subscripção.
Art, I I . Para que hum Accionista tenha voto
deliberativo nas se sões do Banco, ha pelo menos
de ter neUe o fundo capital de cinco acções; e
quantas vezes tiver o dito computo, tantos votos
terá na Assembléa geral, bem entendido que nunca o me mo sujeito pai' qualquer motivo que seja,
poderá tel' mais de quatro votos; comprehendendo-se com hum voto na dita Assembléa cada cinco
Accionistas de buma s6 .acção, fi ,'ista da competente procuração feita a hum d'entre elles; de
sorte que se dous unicamente formarem o dito numero de cinco acções, poderá hum delles ter
"ato, apresentando a devida procuração.
Art. 12. A Junta do Banco teril a seu cargo a
administração dos fundos que o constituem.. Os
quatro Directores serúõ os Fiscaes das tran acções
e operações do Banco em geral: votal'ltõ em uI":.,
timo Iugar na Junta; e todas as decisões se faraõ
pela pluralidade dos votos, os quaes no ca o de
empate serúõ decididos pela Assemhléa geral.
Art. 15, A' excepção da primeira nomioata dos
membros da Jun'ta e da Directoria do Banco, que
será feita pelo Principe Regente Nosso Senhor,
todos os Deputados da Junta do Banco; e seus
Directores seráõ depoi nomeados pela Assemblêa
geral e confirmados por diploma regio , nomeando-se sempre para os ditos lugares aquelles que
forem sendo o proprietarios de maior numero de
acções e excluindo-se os que tiverem menor entrada para o fnndo que conslitue o Banco.
Art. 14, A Assembléa geral se fadt todos os
annos no mez de Janeiro, a fim de se conhecer
das operações do Banco no anno antecedente, e
prover sobre a nomeação dQs membros da lunta
e Directoria segundo instituto fôr e razão houver.
Art. 15. A Assembléa geral do Banco podera
ser com'ocada: extraordinariamente pela Junta
delle, quando eUa tiver que propô!' sobre quaes([uer modificações, ou correcções "que e devão
fazei' no seus E talutos para utilidade dos Accionistas, ou quando a dita convocação lhe fôr
proposta formalmen~e pelos Di!'ectore .
Art. 16. Cada hum elos Deputados da Junta
tera a administração de hum, ou mais ramos das
tl:ansac. ões e operações do Banco, de que llará
conta na Junta; ii qual sempre servira de Presidente por turno hum dos Directore , sendo relator geral dás transacções e negocias d'o Banco o
Director que houver servido de Presidente na antecedente ses ão e assim successivamente.
Art. 17. Os Directores teráõ a seu cargo prover sobre a exacta observancia dos Estatutos do
Banco; sobre a escript\.tração e contabilidade dos
assumptos d'as suas transacções e opel'ações e sohre_o estado das caixas e registos das emissões
e vencimentos das letras a pagar e receher; sem
corotudo terem voto deliberativo nas administrações particuláres de cada hum dos ramos das
especulações do Banco, hayendo-o tão súmente
em JllOta, quando não servü'em de Presidentes;
pois que entã~ 'neste lugar só o terão para (f der
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sempate dos votos, não sendo estes dos Directores,
porque neste caso a mesma decisão pertencerá á
Assembléa geral.
Art. 18. O dividendo das acções se pagaril em
cada semestre á "ista pela Junta do Banco e pelos
correspondentes della aos Accionistas das Provincias, ou aos residentes nas praças dos reinos
es trangeiros.
Art. 19. Do mesmo dividendo ficará sempre
em cofre ele reserva a sexta parte do que tocaç a
cada acção pal'a o preciso cumulado de fundos,
do qual receberáõ annualmente os Accionistas
cinco por cento consolidados.
Art. 20. Os ordenados dos empregados na admini tração e Directoria do Banco, assim como
os dividendos annuaes .das acções,. segundo o balanço demonstrativo della,. serúõ estabelecidos
pela Assembléa gel'aI: e as despezas do expediente
e laboratorfo do Banco seráõ feitas em consequencia das determinações da Junta, sugeitas á
approvação da me ma Assembléa que as p'oderá
diminuir, ou augmentar, como lhe parecer mais
conTeniente.
Art. 21. A Junta org-anisarú. o plano do expe,diente e e cripturação interior e exterior dos negocias do Banco que apresentarú â Assembléa geral para ser approvada.
Art. 22. Os actos judiciaes e extrajudiciaes,
activos ou passivos, concernentes ao Banco, serúõ
feitos e exercitados debaixo do nome generico da
Assembléa geral do Banco pela Junta delle.
Art. 25, Os falsificadores de letras, bilhetes,
cedulas, firmas, <;lU mandatos do Banco serúõ
castigados como os delinq'uentes de moeda falsa.
Art. 24, Os presentes Estatutos servil'áõ de' acto de união e sociedade entre os Accionistas do
Banco, e formaritõ a base do seu estabelecimento
e responsabilidade para com o publico.
Palacio do Rio de Janeiro, em 8 de Outubro de
1808. -D. ,Fernando José de l>ortugal.
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seja ulteriOl'mente ordenado, devendo em todo o
caso fazer prompta entrega das ommas cobradas
ao Tbesoureiro da Real fabrica da polvora a quem
seráõ carregadas.
5.' O feitor teI'á toda a vigilaneia, em que os
rendeiro não fação curtes, nem derrubadas no
mattos virgens ela fazenda, evitando com a maior
cautela que ali se faça carvão, nem cinzas, sem
que preceda ordem ou permissão superior do l\Iarechal de Campo Inspector, e intimará aos ditos
rendeiros que inc~rreráõ em gl'aves penas todos
os qne contravierem a esta mui recommendada
pro hibição.
6.' A conservação dos caminhos, eanae , valIas e assudes lhe fica mui particularmente incumbida por este aJ'tigo, e por tanto proverá aos seus
·concertos e reparos propl'ios, sempre que se apresente a necessidade de se fazerem, no que procederá com a maior e mais bem entendida economia.
7,' E porque pude acontecer que alguns rendeÍl'os em occasiiio de mais esteI'ilidade por seccas,
tentem desviaI' ag-uas em detrimento da fabrica e
da fazenda, he este hum objecto que deve muito
cuidadosamente vigiai' e porque será respon a e!.
8." O dito feitor finalmente terá a obl'jgação de
regular os curtes de madeiras e a sua conduoção
até a fabrica, tomando a devida precaução para
que depois de cortadas se não distraião no mato
antes de chegarem ao seu destino,
9.' Na execução deste artigo, e em todos os
mais, se den elle oing~r ás ordens do Marechal de
Campo Inspector, a quem fica immediatamente
sujeito e responsavel pelo exacto e fiel cumprimento das oDrig'ações ([Ue lhe ficão impostas.
Palacio do Rio de Janeiro em 1'2 de Outubro de
1808. -D. RodI'igo de Soma Coutinho. -Extm!tid(( do original'..
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Manuscl'ipto autheutico.

o Sereníssimo Senbor Infante Almirante General ordena, que V. S. procedendo a entender1.' O feitor da Fazenda da Lagôa deve residir
se com,o Thesoureiro 1\161' do Real Erario, acerca
constantemente em huma das chacaras da mesma da compra das espadas c do cobre, trata de effazenda que lhe destinar para sua cou.veniente ha- feituar aquelle por preço razoavel, decidindo-se
bitacão.
em quanto ao cobre pelo que parecer ao mesmo
Será da sua particular incumbencia e cui- Thesoureiro moI', a quem V. S. fará presente a
dado conservar no melhor amanho todas as terras urgente precisão que temes de d.i9heiro, instando
que não estão arrendadas, empregando-a~ na- quanto fôr po sivel pelo recebimento delle, e
, quella e pecie de cultura que fôr de maior inte- dando parte do ql1e fôr recebendo; e em quanto
resse e beneficio da Real fazenda, ou. em qualquer ás comedorias mandadas pagar por Avisos da Seoutra plantação que lhe mI' determinada por or- cretaria d'Estado dos Negocios da guerra, podedem superior.
rá V. S. proceder a estes pagamentos todas as
5.' Como tal representará o dito feitor o nu- vezes que da demora dellas resultar prejuizo ao
mero de escravos, bestas e- bois necessarios para Real serviço, participando-os na conta do mel.
aquelles trabalhos, dando regularmente todos os. ·em artigo separado, e com o seu titulo corresponmezes relaçõ~s
dos objectos que• precisa
para
o seu dente. Deos guarde, etc. Quartel General, ) 4.
I
•
respectIvo sustento, com a maIOr econOID1a pos- de Outubro de 1808. -Io é Maria Daotas Perei~veL
•
ra. - Sr. José Maria de Almeida.
4.' Serú elle, quem cobre os fôros e rendas que
~e pagão áquella fazenda, pela maneira praticada"até agora, ou por qualquer -'modo que lhe
Manuscripto authentico.
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DECRETO DE

))E OUTUBRO.

ManuscripLo auLhentico.

B i por bem prover a Lourenço José Alves dos
R i no lugar de E cL'evenle 'e Apontadol' da Impre são Regia: com o ordenaclo de 200;rj;000 l'éis
annuaes, pagos pela folba das despezas daquelle
estabelecimento. D. Rodrigo de Souza Coutinho,
do meu (;onselbo d'Esrodo, iUini tm e Secl'etal'Ío
d'Estado dos [ egocios Estrang'eiros e da Guerra,
o lenha a sim entendido, e lhe faça expedil' as
Ol dens neces adas. Palaeio do Rio de Janeiro,
em 19 de Outubro de 1808. -Com a Rubrica do
Principe Regente osso Senhor. - Acha-se no
Liv. 1. o de Reg. de Decretos e Avisos· á Typogl'aphia NacionaL a {l. 12.
T

.19

DECRETO DE

DE

OUTUBRO.

Manuscl'ipto authcnLico.

Hei pOI' bem prover a Fl'ancisco Isidoro da
S.ilva no lugar de EscriptUl'ario da Impressão
Regia, com o ol'denado de 250;rj;000 réis annuae~,
pagos pela folha ~as de pezas daqu~lle estabeleClmento. D. Rod1'lgo de Souza Coutmho , do meu
Cunselho d'Estado, Mini tro e Secretario d'Estado dos egocio Estrangcil'os e da Guerra, o tenha
assim entendido, e faça expedir as ol'dens necessarjas. Palacio do Rio de Janeil'o, em 19 de Outubro de 1808. -Com a Rubl'ica do Prínoipe
'Regente osso Senhor. -Acha-se no Liv. 1.0 de
Reg. de Decl'etos e Avisos â T')'pogmp!tia 1Yaci01U(t
.a {l. 11.
ORDEM DE

19

DE OUTUBRO.

Manllscripto auLhentico.

Confol'mando-me com o pal'ecer do Chefe ele
Divisão Intendente da Marinba interno; ordeno
que até segunda ordem, e em quanto aqui pel'manecel'mos, venção a bOl'do dos na,rios da Real
Armada os primeiros carpinteiros e primeil'os
calafates 12ifj)OOQ réi por me~, os segundos 8;rj;
réis os terceiros 6;rj;ooo réis ando de náo, e 5;rj;
sendo de fragata, endo e te ultimo Tencimento
o dos quatro carpinteiros e cq)at'ate a bordo das
nilos. O mesmo Chcfe de Di visão Int~ndente, ficando nesta intelligencia, execute e faça executar
a. pre ente como 1)e11a se cOl)té.m.. Quartel Gemeral da Marinha em J 9 de Outubro de J 808. Com a Rubrica do Serenissimo Senhor Infante
lmiran te ç; neral.
DECRETO DE

20

Coll. Braz. -

antes da publicaç;lo da Carta Regia de 28 de JaneiJ'o, e Decl'eto de 11 de Junho do corrente anno, que hei pOI' bem tlerogados e declarados para
este eIfeito súmente. O PresideBte do meu Real
Erario o tenha assim entendido, e mande passar
os despachos necessario. Palacio do Rio de Janeiro em 20 de Outubro de 1808. -Com a !lubrica do Principe Regcnte Nosso Senhor.-Registado tt {l. 52 V.
ORDEi\! DE

20

DE .OUTUBRO.

l\Ianuscl'ipto alltbentico.

IlIm. e Exm. S~'.-O Serenissimo Senhor Infante Almirante General ordena que V. S. mande
immediatamente soltar todos os soldados que estão agora ,na Ilha das Cobras ou na Ribeira, a
titulo de presos para a maruja; sendo da 'Vontade
do mesmo Serenissimo Senhor que V. Ex. rccommende com especialidade que não se proceda a prisão alguma á vi ta do Paço, nem contra
os que estÍYerem munidos de resalYas do Intendente da i'1arinha, ou dos Chefes dos Corpos
privilegiados, huma 'Vez que essa resahas e
verifiquem ser dos portadores, pela confr'ontação
dos signaes respecti vos. Deos guarde a V. S.
Quartel General da Marinha, 20 de Outubro de
1808.-José iUaria Da~1tas Pereira.-Sl'. Rodrigo Pinto Guedes.
ORDEM DE

20

DE OUTUBRO.

Mannscl'ipto authl:ntico •

Illm. e Exm. Sr.-O Serenissimo SenhorInfante Almirante General attendendo a que os navios
al'II1ados neste porto devem e podem recorrer ao
Arsenal, para que com eIfeito se 11)e ,fação ali as
obras maiores que lá poderem seI' feitas, sendo
as outl'as do mesmo genero incumbidas a competentes destacamentos que vão executa-las a bordo; ordena ql,le nos ditos navios, em quanto aqui
permanecerem fundeados, não haja mais que o
primeiro e quarto, ou o segundo e terceiro cal'.
pinteiros ; observando-se o mesmo no tocante
aos calafates, e ooncedendo-lhes hum só tanoei1'0; na inlelligencia do que cumpre que V. Ex.
passe as ordens e omeios do estilo, para. que tudo
tenha a sua devida execução: sendo o primeiro
carpinteÍro e o primeiro calafate que fOI'em, designados pelo respectiroo Commandanfe. Deos
guarde a V. S. Quartel General da Marinha, 20
de Ou'1!l1bro de 1808. -José Maria Dantas PereíI'a. - SI'. Rodl'igo Pinto Guedes.

DE OlJTUBRO.

Delgado.

Tendo consideração ao muito que convém animal' a a!?l'icultllra e i ndustria nacional: hei por
bem ordenar, que o. generos denominado molhado que forem d~ pl'oducção de Portug'al e
Ilha
paguem por entrada na Alfandega deste
E tado do Brazil, o mesmo direitos que p"ga'Vão em conformidade das minha Reaes Ol'dens

.ORDEM Dl?

21

DE OUTunRO.

Manuscripto autbeutico.

O Sereníssimo Senhor Infante Almirante General ordena, que dos seis Apontadol'es existentell-,
escolha V. S. os dous que melhor saibão e creTer, e lhes dê na Contadoria, ou na Intende.ncia
o· e~ercicio ele Aman.uenses, escolheQdo mais
hum para senn'
, de Continuo, e repartindo o- POI1-
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to pelas tres restantes; em cujo caso parece que
o ponto agora feito por Ignacio tle Pina, 6 o de
intonio José de Goes podem ser incumbi'dos a
hummesmo Alp:(lmtadol1; praticando-se ontro tantoO
com os pontús cI.e Maneel Joaquim da Cunhal e
Antonio José da S:iliVa, e assim tambem com os
de Hygino José Nunes e Joaquim Filippe daSiha,
q.u:e de~eráõ ficai' por agora a oarga do mais habil Apontador; continuando a persistir o Apontador das obras Reaes, em quanúo estes se con,servão appen os á Inteudencia da 1.\lal'inlia', e
devendo V. S. dar parte fOl'mal da doença do
cbamado Inspector das f:crias., e das prlHaveis
esperanças' do seu restabelecimento, assim como
do que poder' saber acerca dos seus servi~os, e
da sua capacidade. Em quanto aos escaleres e
lanobas, manda S. A, confirmar por escript0\ que
todos os dias peras sete horas da manhã, quer no
oáes do Palacio a sua saveira guarnecida com
algarves; parecendo-lhe acertado, que a lancha
peqaena ('Pois se diz que páde oonduzir:) con-àlWa com effeito a guarda. para ambas as forta~
lezas, ficando a guaroa destinada para o fim que
consta da parte do patrão 1\1 : r, e devendo-se 01J.,.
ervar com attenção' o eJfecth'o emprego do e5'cale~ novo, paraserpresente a S. if.. ; que no concellnel]te ao, Capitão de fragata Pedro Antonio
Nunes, manda por agora nagar-Ihe metade s'e
quizer recebei' quasi tudo em letras; ordenando
a respeito de Ludgero BI1<!zilio, e dos mais em~
barcados no Conde' Henrique, que sejão todos
igualmente pag_os1ile,dous mezes de soldos e eomedomas, pagal'ldo~se;-!lhes os' atrasados em letra5,
quando com effeito se expedirem as ultimas 01''dens relath'amente á sahida da nito, cuja m?rinheragem devera tambem receber dous mezes na
vespora da mesma sabida: pelo'que, e por atten·
ção ás aotuaes oircunstanoias da Real Fatenda,
mantla Si ,A., que depois de descorrii:los os' dous
metes pagos adiantados, se abonem as familias
de Ludgero Brazilio e Joaquim José Cardoso,
metade do que estão' vencendo. em. terra, visto
S6r esta. a praxe que ,se temI estabelecido a respeito dos Officia:es da Real Arrmada. Ultimamente,
he da vontade de S. A. que V. S'. chamando o
Pag.ador, e danclo-lhe vista do appenso requerimento, ou faça C01Wluir o pagamento da divida~
ou infoilllle do qne nestes respeitos aoontecer,
p,ar,a S. A. resolver \> que. bem parecei' ao mesmo Sereniiisimo SenhOl'. Deos' guarde a V. S.
Quartel General da l\1ar~nha, em 2) de Outubro
_de 18.o8.-José MaNa Dantas P.ereira.-Sr. José
l\1Jaria d,e Almeid~
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além do que, manda-me Sua Alteta communical'
-a V. Ex. não só CJl!1e fez soltar bontem me'mo o
officiaes da Real fabrica da Conoeição e o da Impres~o Regia, mas que depois de quantas pl'OTi-dentias tem daào pára Se obscnar a b6a ordem,
tan~o quantO' he lIe espetar, quer de soldades executores de áctos substancialmente violento e desagTadaveis, quer de executados, ou seu partidistas, a quem es es aclios irritão naturalmente, .
cujas prevenções não sendo as melhores, assenlâo
muitas vezes sobre éducações pessima , ou falta
.(Je patriot'ismo, por serem pe 'soas do vulgo, acabou com e1f'Cito de expedir ao Vice-Almirante
l\lajor GeBeral a ordem que remette por copia,
significando' a V. Ex. que não obstante os sul;Jtel'fugios absolut~ e abusos do máos, jámai os que
devião ser soltlos, deixarúõ de ter a sua liberdade
'em menos de desoito horas, geralmente fallando,
pais constantemente os pl'esús de hoje são joeirados no dia seguinte e quasi nunca tem chegado a
subir ao portaló aquelles de quem se tem podido
conhecer, que resti~ua-se ao seu antigo modo de
.emtir, chegando mesmo a fecbar'-se muitas vezes
.os olh{)s com diverso.s pretextos sobre o coito
e'ado a, m'arinl\eiros e a mal'ÍnheÍl'os desertore.
como se pôde colher do acontecido com o soldado
Antonio de Freitas que o Sr. Infante toda'via não
reclama, porém vê-se ali'ús precisado a fater eon tal' a V. Ex. que hontem hum soldado da Brigada
ent1'egando á gUaI'da 'da c'arioca, hum márinbeiro
preSo, foi este solto pela guarda e o soldado espancado, façto muito superior ao precedentemente mencionado, e tanto mais attendivel, POt'
isso que parte de huma tropa, '3 qual se' julga superiol em disciplina' á do ma~, facto, repetirei
ainda', que se seguio ao que consta da copia n. o 2
por mim assignada, a quall Sua Alteza manda enviaI' a V. Ex., desejando que V. Ex. com a sua
imparcFalidade e réctidão queira acautelar de futuro o augmento de desordéns que, podendo encontrar apoio uos diver os espíritos dos corpos de
terra e mar, poileráõ tornar-se tão serias, quão
difficeis no concernente ao sen justo desenvolvimento' e' correspoDlhmte castigo. Deos guarde a
Vi. Ex. Quartel General d-a 1.\l'arinha em 21 de Outubro de 1808. --José 1.\laria Dantas Pereira.Sr. D. ~odrigo de S-ousa Coiítinho.
ORDBM DE
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DE' OUTUBRO.

ManUBcripto anthentico.

O Chefe de Divisã1l, Intendente interino, fique
na iqtelligincia de- que tendo visto o que me fe~
presente em datá' de 15, 16 e 19 do cOl1ren te,
.oPFICIO DE 21' I!E OUTUBRO.
afim de se completar por agota (conforme se faz
praticayel Das aetuaes circunstancias) a regulaManúscmpto ,ilúthenticQ.
ridade ela escriptul'ação, e arrecadação da Real:
~n. e- ~ Sr. - O Serenissimo Senhor Infaate .Fazenda no AI1s-ebal Real da Marinha, e sua dependencias·: bei por bem do !real' serviço apAlm~rante G,eneral vendo o oillcio de V. EJX:. re1ati'I-Q ~o aôrte das madeir·as em Santa Catharina, ' provar, como com eJreito approvo os tre
certifica' a V. EK. que vai passai' a, este, r.esneito. !YobI'editos PJ'PIlostos; mandando, que até seg,unmuito positivas ordens, as quaes em grande part"c da oI1dem sirvão com a força do regulamento
repetiráõ outras anteriores, mas que se fazem as- provisional aeldiLiv-o ás ordens soberanas que
saz interessantes pelo. opjepto' a qu.e sé referem: região a Intendencia, Conta:d~ri<r, Almoxarifa-'JOMO I.

,
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tabelecer o viveiro vegetal mais con reniente de
reproducção.
2. o' Observará com toda. a attenção, e participará com toda o pontualidade, quaes são as arvoresl que mais se dão nos mesmos tCl'l'enos, e
quaes as que mais o po,'oão" indigando o melho]' modo de proceder á sua Teplantação e consel'Va'ção, assim como o tempo necessario, para
.que se l'eproduzão até cheg~r ao estado da sua
,
maior perfeição, ou robusteza.
5.,0 Observará e procurará saber mui~o circunstanciadamente, , qual seja o tempo e qual a
melhor maneira de proceder tanto á con ervação
dos matos e arvoredos, como aO estabelecimento dos córtes e conducção regular, tendo em vista
a maior economia e menor vexame, sem omittil' o systema de proceder á nnda das madeiras mais in feriores, para satisfazer com ubsequente producto a despeza que nesta commissão
deve ter lugar.
'4. o Lembrando-se que os rios e ribeiros são os
veios da terra, que 'Convém conservar, e os pantanaes, ou alagadiços 'as utlceras, cuja infecção
cO~1Vém aoniquilal', ou (quando menos) modificar,
não mandará cortar as aI'VOl'es que estiverem
proximas áquelles veios, nem as que pela natureza estão destinadas paI'a desinfectar os pantanos, antes sim, em quanto a estes, procurará ver
se ha meio facil, ou de estanca-los" ou de Tedu:zÍ-Ios;, seja a aguas correntes, sej a' a lagos propriamente tae I, na inteUigencia de que não
sendo possivel esta reducção, convirá mai. augmenrar do que diminuir a plantação das arvore
aromatica e aquaticas, junto 'a0S mesmos pan'tanaes., ,.
. I,.
. 5. o Semelhantemente não coJital'á , antf')s sim
trat(lrá de plantai' acvoredos. que 'cubrão as estradas Icom audavel e aprashelJ sombra; nem derrubará os abrigos neces arios á cultura e vegetação dos grandes prado, pois nunca deverá perder
de vista que lhe cumpl'e, não ser insensivel á·
IJ1litilação. da nal)lllleZa, e ainda menos a destrui
ção daquelles mIJiós que leUa emprega pâra prover la no sa ubsistencia" e a nossa mais commoda existencia.
: .'
,
6, o No intuito de nunca proceder com falta de
ordem, ou de :y tema,.'·jámais mandará f'ao;er
córte algum, seJ.P. primeiro passar l'evista ao arOFFICIO 'DE 24. DE OUTUBRO.
v.oredo, eu por si, ou por pessoa de sua confian1\Ianuscriptp aUlhentico.
ça, com o fim de examinai' o sitias em que mai
O erenis imo ISenhor Infante Almirante Ge- convenicntern,ente se p'oderáõ abrir as picadas, e
neral ordena que Vm. na importante commis ão depois de abertas, então rem.etterá nestes sitios
que pre entemente se lhe 'confia; 'prO'cure seguir- a gente precisa para se proceder ao cÓl'fe :"hae o mais·.que fôr'possivel as Instrucções 'eguin- ·vendo cuidado de examin.ar ,sempre a raiz antes
te ; dando parte com a devida clareza e preste7Ja, de cortar as anores, p'ar,a ver se pe possivel cxfjuer la na execução, quel' da difficuldades que trabir boa 'curvas, ati. dessas l'aizes, ou deli as
na.ta encontra, ou da ob ervações interà san- combinadas COJ)l o tronco, de modo que se procure effeituar o córte pelo modo mais vantajoso,
f
que oeste re peito e fiicr.
relativamente ao seu importantissimo fim; dónde
J. o Obsenal'/t Vm. a co'l1 tituição de telTen.o ,
a abel' e I e baixo edmmido, se alagadiço ou necessàriamente resulta que tiradas as madeiras
pantanoso, ' e alto e secco, se cortado de rios e prinéip'ae , cumprirá q~.re 'se. apro!eite~ os' restos
(lua
ão e te rios, etc. declarando qual eja a quc possão serlVí1· para emba'l'caçoes mmdas, e ua côr con i tencia mai 'qualidadcs pbi icas peques, barras e mai de tino de ta natUl'eza;
q e poder notar-lhe; as~im camo qual .iti'O en-l lambem que sinão para completar cargas ~nc
I r:
ontra mai adequado a -eni!', para neBe e csc alias se expedir8õ diminutas.

do e Ribeira de Lisboa; as quaes cumprirá ter
em vista muito especial, e mesmo preferir a quaesquer outras em tudo quanto l'ôr applicavel a este
paiz) seguindo-se-lhe immedilltamente o AI vará
e mais Ordens Regias concernentes ou ás- IntenLiencias da Armada em geral, ou a desta Capitania em partieu.lar; e assim semelhantemente 0
plan.o de organi ação interina que fiz baixar em
tlata de 28 do p'assado, o que tl,ldo quero que
:valha com tal vigor, como se de carla bum dos
seus arligos aqui fizesse expressa,menção; encarregagdo o mesmo Chefe de Di...'Ísão Inteodente
interino, a s'm como a todo e ,qualquer que no
,eu cal'go se lhe siga, da mais exacta e pontual
responsabilidade da prellente ordem, que erá
registada nos livros e mais partes a (rue pert~ncer, dando-se deHa geral conhecimento nas
tlilrerentes repartiçõe; fi que diz respeito, para
que jâmais se possa allegar ignorancia por aquelles que deverem cumpri-;la: advirtindo-se porém, que no tocante á distJ:ibuição «;l,os.livros.,
ma,ndo se consid,ere a cargo do Conta,uor o ,registo das folhas proqessadps pflra pagamento dos
genel'o que são pagQs pe]Q Real Erario fiJ;aQdo a cargo· do lO I Escrip~rario o livro do
balançp geral e q.e registo das relações pagas
pelo Pagador, devendQ outro sim pcrtençel' á
ban,ca dos generos, o livro da eparação da.despeza, o. dial'Ío da di"idf), fluptuante, o ljvro ,da
conta co~rente com os cçedor~s, ou vendedores,
e os c,iuco d,as c,ontas cPl'l'e~tes, escriptmadps
pelqs E crb'ães do Almoxarifado, seguindo-se na
bílOca do registo os ~ete livros della com o 'lC,ÇrescentaIXl,enlO da ~sy, 'ip,ta cOl;renle <1,0, p,apeis,a
mi utas que lhe forem, flistribuidas já "pelo In1:en,dente"já pelo Contador, competind,o á banca
ao "'\'encimento diarios o livro das c~)[l,tas CO~r
li~nte
cO,m, a ~epaJ;tição do .Arsenal o? tres da
m~tricula dos galés, e da matricula dos escravos,
e o ~a ma,tricula do empregados no Arsenal;
p~ra em .fiPl se adj~icarem,á, outra bancíl Q,res.to
dos trjnt~l e seis .liv~'9s mepciouado.s ria relaçiio
de ~9 do corrente, .. Quartel G,ener~ da Marjnh~
em 2.2 de Outubt;o de J.,808.-Com a Rubrica, de
ua Alteza o Serenissimo Senhor Infante Almil'ante 'G;n~ral. ' d
).
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7'· Nestas conducções observal'-se-ha, qu~ os
pagamentos sejão feitO's por hum tanto de carga
conduzida a buma distancia prefixa; como por
exemplo a tanto por tantas arrobas-cómluzída a
huma legoa de di~taocia, ou de tal a tal sitio, e
nunca se ai ustará por dias, observandô-se para
maior economia desbastar as peças mesmo no
mato com atten'ção ao seu fim respectivo.
8." Convém muito não permittir aos carpinteÍl'os que nos_'córtes mettão e~cravo algum seu
ganhando jornal, e por isso se recoD1lÍ1enda com
espe@iãlidade que jámais se preste a semelh'antes
pretenções. Deos guarde a Vm. Quartel General da Marinba, 2[~ de Outubro de 1808. ~Josê
u1ana Dantas Pereira. - Aos encarregados do
córte das madeiras.
•
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soldo e eommedorias que estÍl percebendo; e ol'deno
que todo aquelles que devem obedecer-me, o
tenhão e reconheção como tal Inspectol' do Arsenal e como tal Vice-Intendente na fórma obredita; registanuó-se a presente noS livros e mais
partes a que pertencer. Quartel Gen~ral da Marinha, 26 de Outubro de 1808. -Infante Almiran te General.
ORDEM DE
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O Y.iêe-Almirante Intendente da 1\Iarinha .fique
na intelUgencia de não mandar pagar por miudeza
os bilhetes dos atrazados, ma& sim mette-los em
relação que deverá ser-me presente para eu or4enar a este re peito o que melhor me parece....: e
pelo tocante ao que se deverá seguir, tanto na es,cripturilção futura, como no subsequente pagamento dos generos, cumpI'ü:á O expendido nas ordens recentemente.dirigidas a Chefe de Divisão
Intendente interino. Quartel General da Marinha
em 27 de Outubro de 1808. -Com a Rubrica de
Sua Alteza o Sereni silno Senhor Infante Almirante General.

1). Pedi'o Carlos, ln fante de Portugal e das
He&pannas, etc. Faço saber que em· Cónsequencia de se ba",'er apresentado prompto para o
serviço o Vice-Almirante Intendente da 1\lal'inla, e do bem gue interinamenbe 'servio como tal Intendente o Chefe de Divisão ÍDsé Ma,.
DECRETO DE '29 DE OUTUBno.
"ia de Almeida; considerando' outro· sim que
nas actuaes circunstancias da Real1\lariuha nesManuscripto nuthentico.
ta Capital e conforme os diclames , quer do meu
O Presidente do meu Real Erario, ordene ao
deve... , quer da minha razão, convém separai'
as duas autoridades de 'Intendente da Marinha e Tbesoureiro MÓI' delle, pague as ferias do encade Inspector do Arsenal~ observando-se· o Al'Vará namento da agua do rio lIfm'acand, para esta Cide 26 de Outubro de 1796, o qual deve prosegu'it: cl:ade, assignadas pelo Administrador nomeado'
cm vigor com preferencia a Olllro qu'àlfIUer cli- pelo Intendente Geral da Policia Paulo FernanlüoJ1la da respectiva, l~gislação que nem derogo1.\ des,Vianua, incumbido por mim desta'importante
aquelie Alvarú, nem legislou para a sobred·itas obra, sen'do pOr eUe apresentadas no mesmo'
cil'cunstancias; por todos esteS respeitos e porque Erar'Ío : e com o competen tc. conhecimento de reo referido Vice-Almirante foi o proprio a pedir a cibo do sobrcdito Administrador, sel'áõ levadas
Inspector, recAnhecen<;/o eHe em conta ao mesmo Tbesoureiro M6r., as' quannomeação de
mesmo quão evidente, essencial ,e urgentemente tias que nesta conformidade pagar, sem emhargo
se faz.necessario a ob ervancia do mesmo Alvará, de quaesguer Leis, Regimentos e Dispo içõe em
p~ra o bem dQ 1'\.eal serviço e da, 1\1,arinha; ôrden,Q
contrario. Palacit> do' Rio de .J aneiro em .29 de
ao sobreme.nc~9nad.o Chefe de Úivi;;ão que fazendo Outubro d~ 1808. -Com a Rubrica 'do Principe
entrega formàl da Intendencia ao dito Vice-Almi- Regente No so Senlior. -Ea;t.,.aJtida do Liv. 1..
rante, com à espeéiUcação de toda as ordens que' de Reg. de DeC1'ctos dos annos de 1808 ao 1'809, a,
,.
lhe tenho, expedidp durante o imJ?edimentó dg fl. 10...
.} I
mesmo Vice-Almirante, passe a servir de InspecCIlRTA. REGIA DE 5 ;jJE NOVEMBRO.
tor do Arsenal, regulando-se neste novo serviço,
primeiro pelo sobredito Alvará, e dep'oi~ pela 1 Col!o ·Bra z• ....:' Delgado.
gislaçáo subséltuel}re, na part~"que rôr .~nplic~};~l
ao actual estado das cousas navaes, .6canao n:a sua
'Antonio J o'é da Franca c Horta,. do meu Conrcpartição immediatO' á minha pessoa, e tendo, com. selbo, Governador e Capitão General da Capitania
o. Intendente as commu~icações prescriptas pelo de 'S. Paulo, amiga. Eu o ~rincipe Reg-ente vos
referido Alvará, na inrelligencia de, que para J?1ai.s, envio muito saudar. Sendo-me presente o quasi
patente fazer o muito que me teo;t satisfeito, he, total abandono, em que se achão os campos geminha vontade,emando que desde jil·seja tambem raes da COl'itiba e os de Guarapuava, assim como·
reconhecido como Vice-Intendente, e por tanto todos os terrenos que desagoão no ParanÍl to for~
que sem nova nomeaçãç minha e até qu,c eu' .mão do outro lado as cabeceira do Uraguay, tomande expressamente o contrario, sirva em tudo. dos compl'ehendidos nos limites des á Capitania
e por tudo como tal Intendente nos'impedimentos e infestados pelos Indios denomillados·Bugres, qu~
db actual, seja qual fuI"' a naturei'a de'stes impedi- matão cruelmente todos os fa7,cndeiro
p'ropriementos, e bastando que eUes approvem de com- tarios que nos mesmo paizes tem procurado toparecer diariamente na Intendencia; pelo que mar sesmarias e cultiva-las 'em beneficio do Esconl1nuará a receber os'meSIDOS vb,pcimentos, de tado; de maneira tal que em todo o terreno. que
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fica aI) Oeste da estrada real, de de a Villa d.a Faxin,a até a ViIla das Lages, a \llaio,r parte Ja~ fazendas que estão na dita e trada, se vão de pp'Voando, numaS P,Of tcreQ} os Xf}dios ~ugres n:J,o,l'tq
os eu moradores, e out,ras G.Orp o temor que.sej~o
igualmente victima , e que até a mesma e trada
chega a não ser v·adea.vel~ sená(} para viajof-e
que ,·ão reunidos em grande numero e bem armados, quando antes não havia memoria que os
Indios atrave sassem a estrada para a parte da
serra, e que ·as fazendas á Leste da estrada se consideravão seguras e li~'re , chegando agora até a
atacar ç registo que está- em cima da serra no caminllq que vai doa "\l"illa das Lages pal'a Santa Cat:harina, e mostra.ndo-se dispostos a quererem ataca.r a mesma ViDa', em cujas visinhanças em
chegado a matar povoadores; e constando-me que
os sobreditos campos e ten~nos, regados por infinitos dos, são susceptiveis não só da co1tu.ra de
trigos, ceyadas, milhos e de todas as plantas cerea~s e d~ pastos para gados, mas de linhos ea,nhárilos e de toda a qualidade de linho, assim
. como de muitas outl'as' preciosas culturas, além
d~' q,ue s~ achão nq mesmo territorio terras nitrogeneas e muitas minas de metaes preciosos e de
outros não menos interessantes; sendo-me t-am]Jem igualmente presentes os louva veis fructos que
tem resultad.o das p.rovidtncias clad~. contra os
Botecudos, e l'azeoclo-se cada dia mais evidente
que não ha meio algum de civilisar povos barbaros, senão ligando-os a huma ,e cola e"V~ra, que
pOI1 alguns ann,os os for.ee a deixar e ~q.uecer-se
de. soa na,tural rudeza e IhfJs faça conhec.er os b.en&
c:la sociedado e a"Valial' o maiol' e mais solido b.em
'qU!! resulta do eXllrci.cio elas fac/.lldades moraeS) do
~pirito, 1Q.uito superiol'es as p.hysicas e corpo'a.e : tendo-se "Verificado na minhil Real pres nça
a iputilidad M ,todos os meios hl.lmanos~ pttlO,S
quaes tenho ~ndado qlle se tente a sua civilisªçã.~ El o l:edu~-IQs a aldear-se, e gozarem dos.bens
permau,entes de hUl1la. sociedade paçifioa e doc~,
d.ebaixo das justas e humanas Leis que regem os
meus povos~ e até mo trando a Qx;perien4Ía quanto
inqtjJ be o systema de guerra defensi.vD: SQU s~r
'Vido por estes e OQ~ros just/lS motivQª que ora
faz; m su pender os effeitos de hwuªniJ1aç1.e que
com eUes tinha mandado praticar, ordClwr-vos
em primeiro lugar: que log'O desd.e o momento em que receberdes e ta minha Carta Regia, deveis con iderar como principiada a guerra
contra este barbaros I'rfdios: que deveis organisar
em c-o_p ',aij\l~lles i)1iUcianos. qo. Co.,ritilia e do
J;'~ to: d,a CapH.aOl/l. de S. Paulo, que volun.tariaute,nte qui~erem armar-se contra elles, e cQm ~
m§\)or d'espeza possi el da minha Real fazenda"
p.e)' eguir os mesmos Indios infestado,res do meu"
teliJilorio ; pçoc;edQndo a declarar que todo, o liliçiaT\.o, ou qualquer morador que segurar alguns.
deste In",c:lio , podeJá cOQside~a-los po qtünze
anno ,cOm(} prisioneiros d.e gue.nra, destinandO,Qs
ao se ',viço qu mai. lhe convi.er; tendo porém vós
t04 .0 uidado e(ij. fa7;,cl' declaraI.: e conhec,er entre
os me mos In.~li,-o , que a,queUe que ~ quizel'em
aldeal',e "~rer d.ebaixo do suave jugo q.as minhas
Le's, culti;yando as teIvas quç se lqe apl'oxima-

l'eO?, já n~o só não ficaráõ suj~itos a serem feitos
prisioncit;o,s de guer~'a, mas seráõ até oonsidel'ados CDrpO cjdadãos livres e 1Iassa,1l0s especial':'
p1elll,te protegidos pOl' mim e por miljlpas Leis (*);
e fazendo praticar istom,es(ij.o religio,5:m;Ienlte com
todos aq.ueiles que "ierem oiferecel'-se a t:econ4,e.cer a minha autoridade e se sujeitarew. ª "i"er em
pacifica sociedade debaixo d,as minhas Lqi , pl'Otectora,s d.e sua, seguran,ça inclivid.ual e àe sua propriedape, ~,.Q1 segu,ndo ~\lgax aoUi sen..ido <pIe á
propollção que fordes li)Jer-ta,ndo nâ:o s,ó' as estradas,
da CQJJitiba, mas os campos de GuallapuaVia, pos.
sais ali dar ses1pa~'ias IIrop.orcion'l-es ás forças e
ca)Jeda,es d.o que assim aS q~izer,em tomar cOD). o
~imI?le.s onus de as,reduzü: a cultura" particularmente de trigo e mais plantas ce·roaes, de pastos,
para os gados, e da essencial cultura dos linhos
canhamos e 'Outras especies de linho , Em terceiro lugar ordeno-vos que assistais com o competente ordenado a Joã9 Floriano da Silva que
me tem servido como Professor publico, que fui
serlVido nOI~ar l!ntendeote d,a.G.uHura dos oampos
de Gj.laPilPu:a,v,a por Deereto <;lesta,ooesma d.ata, e a
quem en,CatTeg.o o e:s:ame dos I)1.esmos terren,os, o
propôr tudo '0 que jplgar cO}.1venien.te para o
a.diantamento da sua boa .cultura~ a conseI;vação
, da estrada, qUt ~ai da Faxina a La§es, e aquelle
3amlOho, qI.le deve exjstip no D}eUlOD estado para
a Cormnu1}~J;:açiÍo d.a CQrj;tiha oom algum po~to de

(*) A lvará de 4 ff.e A bril de 1775.
Eú EI·Rei f"aço saber aos qu~ este meu Abará de Lei
virem, q~e çonsiderand o o quanto convém que os meus
Reae~ d'lI11inios da 4,m,erica s~,po.voern, e que para este fim
pôde cO,Qcorrer muito a-coll)munjc.açào com 08 Indios, pOr
meio de casamel;llos: sou 8ervido declardr que os meú&
vassallos deste nein/) c da America que casarem' com as
lpdi~s delb, Dão flCão COIP infall);a alg\lma, antes se faráõ
dignos da Qliuha R.~at atten"ão, e '1ue uas' tlll r'\li em que
se estabelecerem, seráõ preferidos para aqu~lIes lugarCB e
occupações q.l,1e couberem n8'graduação das soas pessoas,
e que seus Jilbos e descendentes seráõ habeis e capazes de
<;Inalquer .l\lllprego, honr~, Ojl dignidade, sem que nece.s·
sitem de d,isp~.D a alguma em razão destas allianças, em
que ser:\õ tambem.c'lmprebendidas, as que já se acharem
feitas antes desta minba declaração. E ouu'osim probibo
que os ditos meus vassallos casados CDm ln dia , ou seus
descendeates, sejão tratadQS com u nome de Caboucolos,
ou o?tr.p setl)Flh'l ~e que p'0~~,\,ser injurip~ç'-i e as pess.!!as
de qudlquer c,oncltçãu ou qualidade, qne J;lr.aticarem .0
conlrario, sendo·lbes assim IClíitimamente provado pérante
,os Ou-vidores das Comarcas em q ue assistirem. seráõ por
senten,ça destes, sem appellação l p~m aggravo, maodados
sabir da dita Cllmarca dentJ(l de bum mel' e ate, m.en:ê
mióha; o qne se executará sem falta alguma, tendo' porém
,os Ouvidores cuidado em examinar a 'lualidade das provas
e das pessoas que jUI'arem nesta materia, parI/. qJle.!le não
faça vilJlencia, 01L injustiça c.om· este jjreteltt"O, tep,'dco en,·
tendido. que só, bão de admiltir queiltil do injuriado e não
de.oulra, I?e~soa: o mesmo se praticará a respeito dás Portu~uezas que casarem com rndios; e a seus filbos e desceI)'
dente e a todos concedo a mesma pJ"efeJ;e.nc.ía pára os omcios qlle bouver nas terras em que yi"erem; e. quando
succeda que, os lilbo~, ou descendentes_ destes ma.trímonios
tenbão algum ~eque~ilnento pera~te mim, me faráo a sabe'r esta qualidada, para em razão della m"is pa..ticlJl.....
meo.te 0$ attender; e o~deDo que e~ta'mÍl)ha Realr.e.olu,ção
S,!l obse.r;ve geral,on.o.te. em tocJ.os os, meu& domiui.os da,
America. Pelo <p,Je mando ao Vice·Rei e CaRilão Geperal
de mar e terra d.O Estado do Brazil, etc. Li$poa, 4- de Abril
de 1755. - Ril.. , - Ma~qnez .ge Penalya P" - Com !od,O$ o~
lJ,e{ji1~ol cpl/}p&te1!~~'
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mal' ii seFra, "parecendo que o mais propr.io será
o de .l>aranaguá; e assim a ,elle como a seu írmiio
,José !.relles. da Silva, ao 'llerrerrtetCol'onel lanoel
-Gonçalves Guimaráes:e a'o Tencnte rCol'onel'F1rancisco José de Sampaio,Peixóto, daIleis as sesmarias ,
que poderem cultivar; e este tlnten.dente poderá
com o seu exemplo justificar a bondade dos'principios que propuz'er 'para melhoramento da cultura1dos mesmos campos de Guarapuava, devendo
'Vós 'Ouvi-lo em tudo o que Ol'denal'des; mas não
he sendo pellmittido obrar por 'das de facto, senão quando vós o auto'ri5alld-e para o m-esmo fim.
(Em qual'to hl'gar: 'detendino que senelo possi àl
que nos terrenos que 'olla se mandão .abrir, appareção diamantes, e que possa a's im soiFrer.a minha
Real Fazenda, façais·publicar que'todo o diamante
que casua1mente apparecer, 'Ô.el'e ser logo entre,gue na J unta da minha 'Real 'li"a'lenda, onde sem'pre recreberá alguma recompensa o que o aprc'seotar: que to'da 'a laV:aJgem ide terras !para tirar
'diamanVe fôl'Í1 'P1'6ltiJjida; e que os que assim
'obrarem, ficão expost-os 4l ' IDaiO'r everidade das
-:Leis já estabéleoida'S para clYnservar 'este 'direito
prÍ\;élti-yo da minha COl'ôa; e que o Ouvidor de
Parauaguá deverá annualmente tiraI' huma rigo·rosa de assa contl'a'todõ e qua'lqueI' individu'o qtJe
'contravier a estas mirtha'S Reaes ordens.
Rinalmente, ordenb---'Vos <f1'le deslineis·o iEngenhei'l'O João da 'Costa IFerreil'a, e p'ar-a'o futuro, o
que seu lugar exel'óer, a que proceda a le'Vantar
-successivamente o plano ldos 'mesmos campo's; e
que sendo'sempl'e ou'VttJoJnas sesmarias,que tJer-des juntam'ente oom o nm'o )intendente que fui
'ser'Vil:lo 'aI'eal', 'e alguns Officia:es 'que nomeaJ1eis
para esse fim, me dem POI' vosso meio annualmente 'conta' de' todo o pi'ogI'esso que resultar
-desta minha' paternal.prov,idencia em beneficio 'da
maior cultura 'e ~lUgmento de --povoação, ficando
muito a fVOSSO ca'l'go 'e '<laódo-'VO's toda a responabilidade sobre a obrigaçlão de que vos inoumho, ~de fazer subir tedos os ,annos iI minha Real
p\'esenç esta conta pela Repart'ição de Guerra-e
pela da Fa1lenàa ,·,com toBas aquellas rllflexoes que
a vos~a intelJigencia e zelo pelo meu Real serviço
poder suggerir-vÇls. O que assim tereis entendido
e fareis executar, como nesta vos ordeno. Eseripta
no Palacio do Rio de Jal'leito emS de Novembro
de 1808, - PRlNCIPE. - Para Antonio José da
França e Horta.

,
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D'EORETO DE'5 DE 'NoVEMIll\O.

Manuscripto authentico.

BaiVendo nomeado por ®Mre1o de 19 de'(!)utubro 0'5 empregados (que de,'em '$ervir no eStabelecim~bto da Impl1essão Regia., 'e designallo a
oada.hum delles o Seu respéctiyo ordenado: sou
ora 'servido .declarar que o seu vencimento se
de'Ve 'coritar aesde que pricipiárã'o 'a servir n'aífUella -repalltição. D, Rodrigo d~ Souza 'Gtmtl.nho (do 'meu' Conselho de Estado, 'lllinistro e
Secretélrio de Estado dos eg:ocios J9strangeiros
e da Guerra o !lnha assim entenc\ido, le o faça
e!:ecutar. Pa1acio -do Rio de Janeir-o, em 5 de
TonlO J.
1
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Novembl'O de 1808. -Com a Rubrica -do 'Pl'Íneipe Regente 'osso 'Senhor. -Acha-se no Liv. I.·
de 'Reg. de Deoretos e Avisos ti TJpographia acionat a {l. 15.
DECRETO DE

5 DE NOVEMBno.

ManuscriplO autl:fenticOl'

Tei)do consideração ao merecimento e letras,
e ao bem que me tem setvido o Doutor lo é de
6liveira Pinto Botelho Nlosqueira, do meu 'Conselho, e Desembargador do Paço: llei por bem
'fazer-lhe mercê do lugar de Chanceller da Côrte
'e Casa da Supplieação do Brazil, continuando a
exercer o 'lugar de 'Proçura'dor da minha 'Corôa e
'FazencJa. A i\lesa do Desembargo do Paço o tenha as~im entendido e lhe mande pa sal' o depachos neeessarios. Palacio do Rio de Janeiro,
em 5 de Novembro Ue 1808.-Com a Rubrica do
'Principe 'Regente 'osso Senhor, - AiJhtr.:"S'e nó
Liv, 1,· de Reg. de DeCl'etos a fT., 24.
&r;VanA' DE

5

DE ,NoViEnrnnO.

Coll. Braz. -

Delgado.

Eu O Pr.ineipe Regente, faço saber aos'que es~e
:A.lv:avá virem, 'que teodo eu attelldido ao 00.portantissimo ohjecto da -saúde de .meus fieis
'vassaUos, e tendo sido -puhlicada pelo Ai vavá de
, de Janeiro de 1?9!' a Pibarmacopéa geral, -palia
que nos meus Reinos e dominios fosse uniforme
<a preparação e composição <!us meclioarnentos, e
deste modo se prevenissem e e:vitassem os descui-dos (e enganos e faltas ,da necessaria cautela em
tão interessante artigo: havendo já decornido longo tempo, f em que e 1 egulassem os 1IT6ÇO's dos
medicamerrtos iIlestcs.E-stacl.os .do .Brazil, e havendo <!la Pharmacopéa geral do Reino huma negra
.fiXa, e já autoui ada, afim de s.e fazer coro toda a
segurança d.lUmsemelhaote r~gnlamento-~1Jlara o'bviar .os prej.uizos e damno!; que da falta do Tegimento ,de !preços 'tios remedio'S resl1hão, ó: minha
FazeIIa~, e á dos meus lVassãllos; hIJU e :por bem
do meu Real sen'liço 'lenc8vrega'r ao doutDr
l\lal'Ioel' Vieira 'da Silva, ;do meu Conselho ~ 'e
F,i icol\lór ,elo Reino, que, con ferindo com dous
hoticarios dos mais intelligentes e .prop ios ,
quaes elle'llomea se, pnocedesse a taxar o preço
dos medicamentos e droga para regra do .h.ot:ical'ios. E sendo-me presente o oito reg.imento
por-elie ordenado, e achando que he1segundo.:as
minhas Reaes in:tenções .e delerminaçi>es, ,sou
servido mandar a este respeito o seB'uidte :
1.· Que todos os Botiearios de meus ,Reinos
sejão (i)bl'i~ados a ",ender eus medicamentos pelas
taxas no lleglÍmento determinadas, sem abatimento da terça -partr., on d'ametad'e aa somma das
i'eceitas que o costume tem illtl'oduzido, por circunstancias que presentemente não occonem:
e por quadto desta 'qlTasi necessidade de fazer semelhanles abatimentos, podem facilmente originar-se abusos de substituições dolosas e damno5a'S á -saúde de mens va~salJ'os, e commettcl'-se
fàItas essenciaes lnas composições dos reml!dios :
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hei por aholido este costume, e mando aos
Julgadores e Justiças de meus lleinos que, nos
cas.os da sua competencia, a sim mcsmo julguem
e fação executar da publicação deste Alvarú em
diante, conrorme o tempo, e era declal'ado no
regimento; condemnando aos boticarios que taes
abatimentos fizerem, no dobro da importancia
do. ditos aba imento , a metade para o accusador, e a outra metade para o hospital mais visioho, em raziio da má fé que destes abatimentos
ele omma se deve presumir, sendo, como são,
os preços racionavelmente taxados.
2.· Que em attenção á varicdade dos preços
da drogas mcdicinaes, segundo a alternativa dos
tempos, c do commercio, o dito F::;ico l\lór proceda á reforma, em cada hum dos annos, do llito
rcgimento, alterando os preços nesta conformidaue, e da mesma !paneira que lhe foi determinado, em quanto eu não fôr scrvido mandar o
contrario; e não publicando porém a rerorma
sem previa licença minha.
.
3.· Que cada hum dos boticarios tenha hum
exemplar do dito regimento dos preços dos medicamentos, para seu governo, assignado pelo
sobredito Fisico Mór, e pe~o boticario da minha
Real casa, da mesma fórma, e com as mesmas declarações que já se mandou, e se tem praticado na
Pharmacopéa geral, para que tenha o devido vig'or:
que no frontisp icio delle se declare a era a que pel'1ence, para regular as sommas das receitas do
tempo, que lhe fôr con'espondente, e que nas
vi itas das boticas se inquira quanto sobre este
particular se julgar necessario; e das faltas se
tome conbecimento, para se imporem aos delinquentes as pena que em outro lugar estão dcterminadas.
4.· Que as advertencias relativas ao modo de
algumas sommas de medicamentos que no mesmo
)'cgimento não "ão declaradas, se observem como
nellas se contém; e que este Alvará e ditas advel'tencias se reimprimão nos exemplares do
rcgimento que mando formar em cada bum aono.
5.· Que os boticarios do interior destes Estados, 'P0l' isso que ficão em gTandes di taneias dos
portos do mar, e em razão de transpol'tar por
terra os medicamentos, lbes chegão muito mais
caros, serão obrigados a pedil' pelo medicamentos mais bum a quinta parte dos preços determinados neste regimento, ficando sujeitos ás
mesma penas j;\ determinadas.
6.· Serúõ os boticarios obl'igados a' mostrar
no regimento a taxa dos medicamentos que Tenderem, a todas as pcssoas quc o quizcrem ver,
e assim lho requererem.
Pelo que mando" etc. Dado no Pal.acro do
Rio de Janeiro, em 5 de ovembro de 1808.PRI"NCll'l! com guarda. - D. Fernando José de
Portugal. - Com todos os Registos c01npetcntes.
PROVISAÕ DE

5

DI,>

'ovmmno:

:r.fanuscripto authenticO.

D. João por gra.ça de Deos, etc. Faço saber a
"ús Ouvidor da Comarca da Capitania do EspÍl'ito

Santo, ou a quem vosso cargo servil': que sendome presente em consulta da mesa do Desembargo
do Paço a conta que me destes c0ll! o I'equerimento de Manoel Fernandes Guimarães, Thesoureiro dos ausentes, e preso pelo Governador dessa
Capitania, fazendo-o passar por diversas prisões,
fazendo-o condu~ir' em gargallleira publicamente
e demorando-o sem o remetler a vosso Juizo para
lhe formar a cu Ipa e proceder-se pela forma legal;
c merecendo estes abusos de poder e despotismo
praticados contra os meus vassallos, a mais
promptai'eparação; fui senido por ordem da data
de ta, mandar ao mesmo Governador que logo
sem perda de tempo, faça entregar a vós e no
vosso Juizo ao sobredito Manoel Fel11andes Guj:mariies com a culpa que el1e tiver commeltido e
por esta vos ordeno que logo façais soltar·ao referido l\'lanoel Fel'l1andes Guimarães, e lhe fareis
assignal' termo de ficar no vosso Juizo corno seguro e procedereis a formar a culpa formalisando
o corpo de delicto pelas culpas que vos .remelle.'
o Governador, ou em falta disso vos constar que
fosse o motivo da prisão, e remettereis este proces o á mesa do Desembargo do Paço, para eu
determinar, o que houver por bem, e separada,
mente procedereis a summario detestemunhas sobre todas ascireunstancias e maneiras irregulares o
'Violentas desta prisão que tambem remettereis ú
mesma mesa, e se proeede\'á conro exigir a justilla·.
E pelo que pertence aos damnos que podem ter
solfrido os di-versQs cofres, de que elle bo Thesow'eÍl'o, lhe tomareis as contas e com ellas dal'eis
parte a cada hum dos Tribunaes respectivos. Cumplj-O assim. E esta vos fica notada e ao Governador
para se vos pedir co·nta da sua prompta execução.
O Principe Regente Nosso Senhor por seu especial
mandado o mandou pelos Ministros abaixo assignados do seu Conselho e seus Desemhargadores
do Paço. Torcato Soares LlilureÍl'o a fez no Rio de
Janeiro em 5 de ~ovembro de 1808, - Joaquim
José de Souza Lobato a fez escrever.-Acha-sc (l
fl, 3 v., e 4 do Liv, 1.· das notações das ordens que
se expedeln'pela mesa· do D.esembargo do, Paço.
PROVISAÕ DE

5

DE NOVE~mnO.

ManuSCTipto authentico.

o

D. João por graça de Deds, etc. Faço saber a
vós Governador da Capitania do Espirito Santo:
que sendo-me presente em consulta da mesa do
De embargo d() Paço o procedimento que tendes
praticado com ~1anoel Fernandes Guimarães,
Thesoureirq dós ausentes dessa Capitania, prendendo-o primeira e segunda vez, fazenda-lhe laoçar huma gargalheira e consel'vando-o em hum
cal<jbouço, sem lhe formar culpa no tempo da
Lei e sem o tereis vós remettido ás justiças, a
quem toca o processar e julgar qualquer .delicto
que el1e tives e conunettido; e sendo estes procedimentos injus,ros e violentos com desprezo das
minhas Leis qu~ sois obrigado a ~uardar inviola'Velmente, e contra a segurança em que devem viver todos os It1eus vassallos ao· amparo das mesmas Leis e :Y.l respeito que deveis ter ás mi oh as
r

r
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Reaes ordens que vos pl'ohibem violencias e pro- minha nomeação toda a autoridade do antigos
cedimentos il1egaes; vos mando que logo mandeis Vedores da Fazenda da l\larinh e a im tambem
entregar li vre ao Ouvidor dessa Capitania o refe- toda a que nestes respeitos exi tia subdeleg-ada'l1"á .
rido preso Manoel Fernandes Guimarães, remet- . respectiva Junta da Fazenda da J\lar'inha: consi-~
tendo-lhe a culpa que servio de pretexto para o derando outrosim, quanto se faz impraticavel quc
vosso escandaloso procedimento; e deis conta na eu mesmo distraia para occupar em averiguações
mesa do Desembargo do Paço, de assim o tereis e in pecções de ordem infel'Íor o tempo de que
executado e da razão porque assim tendes proce- tanto careço para cuidar na parte mais essencial e
dido, para me ser presente e tomar á "ista de tudo relevante ao Real seniço da l\1arinha; attendendo
a minha Real deliberação. E ao Ouvidor da Co- finalmente, ao que tão sabia e providentemente,
marca, mando ordem na data desta, de como existe regulado pelos Alvarás de 26 de Outuhro
deve proceder, e se VO& adverte que estas ordens de 1796 e de 7 de Janeiro de 1797: hei por bem
vos ficão notadas para a residencia que havereis , do Real sel'viço ordenar e por con equencia orde dar perante a mesa, como Conselho UlLrama- deno que, á maneÍ1:a do estabelecido pelos prerino. O Principe Regente Nosso Senhor o mandou cedentes Aharás, concorrão todas a terças feira
por seu e pecial mandado pelos Ministros abaixo desde as tres até as seis horas da tarde na casa da
assignados do seu ConselJ.o e seus Desembarga- Intendencia da larinha, os respectivos Intendores do Paço. Torcato Soares Loureiro a fez no dente e Vice-Intendente Inspeclor do Arsenal, os
Rio de Janeiro em 5 de No,'erubro de 1808.- mais gradl:lados tres Commandantes de navios a1'Joaquim José de Souza Lobato a fez eSCI'ever.- mados que estiverem surtos nestc porto, o AlmoA citar-se a 11.. 5 'D. do Liv. 1. o das notações das ordens xarife dos armazens Reae& e o seu primeiro E crivão, para que confel'Índo em forma de Junta
(/ue se expedem-pela mesa do Desembargo do Paço.
Pliovisional da Fazenda, presidida pela maior patente, tTatem de· executar', quanto sc fizer praticaPROVISA-Õ DE 7 DIl NOVE~mRO.
vel nas. actuaes circunstancias, o Alvará pelo qual
o PrincipeRegente, meu muito amado e venerado
lIlanuscripto authentico.
Senhor e tio, foi servido crear huma Junta Ja FaD. Fernando Jos.é de Portugal, etc. Faço saber zenda a bordo de cada huma das suas Reaes E ú Junta da administraço e arrecadação da Real
quadras, entendendo-se que o Almoxarife deverá
Fazenda da Capitania do Maranhão: que ao Prin- pana esle fim fazer as vezes de Commissario geral,
cipe Regente Nosso Senhor foi presente o reque- e que sendo feriado ou santo o dia designado
rimento que por este Real Erario fez l\'1aria Joa- para estas conferencias, cumprirá, transporta-las
quina de S. José, mulher do Capitão Francisco na mesma semana para O primeiro dia subsequente
Antonio Alvares, Almoxarife quP, foi da Cidade qne não estiver no mesmo caso, devendo a Junta
de Oeyras da Capitania de S. José de Piauhy, ficar na intelligencia de que, pelo: concel'llente á
expondo que achando-se o dito seu marido ata- expedição das ordens, poderá tão s6mente expe'cado de hum e. pasmo apopletico, como mostrou dir as que julgar precisas para melhor averiguar
pelas attestações juntas ao mesmo requeriménto e poder assentar a sua opinião acerca dos objectos
que o impossibilita de ir dar contas a essa Junta ·sujeitos ás suas investigações ,. depois do qué depelo tempo que scrvio no dito Almoxal'ifado, se verá propôr-me os re ultados das suas discussões
achavão por conseq.uencia os seus bens embara- e os fundamentos destes re uHados, pal'a eu mançados e os do seu' fiador, até a sua liquidação, a dar o que me parece!'. Por t:1nto ordeno ao Vicequal pedia se fizesse pelo Desembargador Ouvidor Almirante l\1ajor General da Armada Real, que
e Corregeí:lor daqueIJa Capitania: e tendo-,e con- mandando registar a pre&ente nos livros e mais
sideração ao dito requel'Ímento, foi o mesmo Se- partes a que pertencCl', passe as ordens necessanhor servido determinar que essa Junta ordene ao rias, a fim de que tenha. a mais exacta' e pl'Ompta
Provedol' da Real Fazenda da C~pitania do Piauhy execução, chegando aa' conhecimento de todos
llemetta todos os Ih'l'oS e documentos que com- aquelles que me detem obediencia, ou sejão dos
provão a conta do sobredito Almoxarife, para ser immediatamente nomea-dos.·para a mesma Junta,
examinada na Contadoria dessa Junta, sem o ou sejão, dos que devão r-econhece-Ia como tal,
obrigai' a assistir ao dito exame, po)' se achar im- por assim o mandar, como com.atreito mando até
possibilitado. O que se pal'ticipa a essa Junta·, nova orrlem minha. Quartel General da l\lal'Ínha,
para que lhe dê o devido cumprimento. Bernardo 7 de Novembro de 1808. - Infante Almirante Gede Souza Dias a fez no Rio de Janeiro em 7 de neral.
Novembro de 1808. -Francisco de Paula Cabral
de l\'1ello a fez escrever. -D. Fernando José de
liV A-1\A.' DB 8 DE NOVEMBRO.
I'ortugal. - Extr.altida do Li'D. 1. o de Reg. geral. de
Cnll. Braz. - Delgado.
ordens, empedid-as ás Juntas de Fazenda a 11.. 28.
. Eu O Principe Regente, faço saneI' aos que
este Alvará virem: que havendo dado pelo Alvará do primeiro de Setembro do presente anno as
PROVISA-Õ DE 7 DE NOV.l\~1BRO.
providencias que julguei necessarias a bem. dos
Manuscriplo aolhentico.
meus povos, de seus interesses., e dos da mInha
D. Pedro Carlos, Infante de Portugal e das Fazenda, vedando a circulação do ouro em pó
em.todas as transacções mercantis, estabelecen~
Hesp~nhas, etc. Competindo-me pe~o Decreto da
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do o metbodo que se de'Via seguir no seu troco, 'que mando, etc. Dailo no Palaoio do ,Rio de Jae pel'mittintlo o 'giro de todas as moedas de ouro, neiro, em '8 de No'Vembro de Jl8ó8.-PMNCIPE
até 'cntão prohibido nas 'Capitanias mineraes : com gUaTda. -D. Fernando !T'osé de lP-ol,tugal.
pal'a que de Ião saudaveis provideBcias hajão de - Com todos os Registos competentes:
tlimanar os bons elIei'tos que 'tive em -'Vista, e me
propu?: querendo atalllar todos -os obstaculos
-ORDEM DE 8 DE NOVBMBRO.
que c passão ofFereoer á sIla1pl1ompta e.facil ell1eM anusc~ip'to authcôtico.
cução, já pelas grande distancias, em 'qae se
ach'ão as I'lltenilentes da's ql1atl o casas de funEliO Vice .1llmirante lntendedte da 'Real ~Iari
ção do ouro da Capitania de Minas Ceraes, relanha fique na intelligencia de que, para mais
tivamente á resiil'encia do 'latendente geral aas
bem se proporcionar o estado relatiiVo do paga~linas; sendo por 'sso assaz di1licil que se pos ão
mento Ilos diiferentes operarios do Arsenal, e
reunir, para de 'acor:do procederem na escolha
por ser tal a vontade soberana do rrinCipe ReUas pessoas 'que nas "lHas, Arraiaes e povoações
gente meu muito amarro, venerador seMor e tio,
devem ser encarregaâas da permuta 'do ouro em
mando, que de 40je em diante faça abonar os
pó de fai queira; já péla falta de.moeoa de peIndios que servem no dilo Arsenal, á razão de
queno valor, que se ajuste, e sirva aos trocos dc
200 réis por dia sem outro alg.um vencimento,
madicas. quantias, cOI'respondendo exactamente
seja ne que qualidaae fôr, estabeleoendo para 'os
ao actual valor do ouro em pó, <tue' era reoebi'do
marinheiros que servirem no troço, -os salario;;
no Commercio, e continuará a sel"unicamente
taes quaes agora se costumão 'pagar, além destes
nas casas de fundição, e nas de permuta 'a r.azão
os de mais, hum vintem, dous vinte'i1s, tres vinae rinte e sete réis e meio de ouro em pó, 'ou
ten , e quatro ,'intens diarios, que serúõ confede mil e Uuzentos réis por oitava; querendo ouridos como premio, ou gratificação corresponti'o 'sim pl'ecaver os 'males que desgraçadamen,te
dente ao mereoimento daquelles qlIe mais se
a cubiça humana possa oausar com a introducdistinguirem" e que tão sómente servirem como
ção de moeda fàlsa, 'sou Ber~.,jd,o determinar o
taes marinheiros 1I0 referido troço, observandoseguinte:
se a este respeito 'as formali'dades do Ahrará de
I,· -Cada 'hum dos InteI'ldel'ltes das quatró 'ca26 de 'Outubro de 17li)6, ,tibu~o do -Inspector do
sas Ue funtlição do OUl'O da Capitania de Minas
Arsenal" antigo '55. QuarteL General da Madnha,
Geraes, 'poélerá na roa Comarca .fazer escalha
.8 de No'V'embro de 1.8ó8. ~Com a ,Rubrica do
das pessoas a quem, 'Das Villas, A'1'I'aiaes e povoações, se tleve oORfiar o 111'0'00 do ,ouro em p6 Serenissimo .senhor [nfante .Almirante General.
da f'aisq'Ueira, sem dependencia e-acordo do Intendente gera1 das Miaas ; não obstante o ilisposAVISO DE, 9 DE NOVE~ID·RO.
to no paragra10 nono do mencionado A.r1V-ará do
Maouscri,pto authc:nlico.
primeiro de Setembro do corren1ie anno que hei
por .aero'gado ne ta part.e sómen'te.
Ill:m. e 'Ex. :Sr. - (') Sereni'ssimo S1'. 1'Dfante
2.· ~ treco de OUl o 'em pô .de faisq;neiva 'será Nlmirante lGenera'! em r'esp'osta ás r'épTesentações
feito não smnente {)()l!l1 a moeda, que para esse fim de V: Ex. ultimamente oifereci'll:rs á sua S'u'pl'ema
fui servillo destinar, mas 'lambem com bi]Jhetes im- cOI1Sideraç~o , manaa-m,e escreyer:
pressos, -e do 'Valor de hum, ,(j,()US, qtlatro, oito,
I.· "Que remetta y. Ex. a esta Secretaria o Aldoze e dezaseis vintens ode ,ouro., na ilÍrma do Il'e- 'Vará de :3 de Junho de 1/95.
gúlamento 'Provisional que com este baixa, a sig2.' Que no concernente ao Inspector das ferias,
nado por D. Fern'ando J-osé d~ 'P.()rtugal, pll'esi- attendido o estado aCtual d'a escripturação respecti'V,a: 'ha Sua Alteza 'P0T bem 'que no tocante á da
dente "do meu Reall Brado.
5.' J a CapItania de linas {;:eraes não poderáõ Ribeira, seja de hoje em diante encalTega'do de
girar os pe~os hespanb6es, a,i,l'I.€la mesmo como as conservar sempre e'scriptas, ou ap'o'ntadas pOT
genero de Commercio, nem ser CQnsenadds em ma-neira tal, qme no 'dia 4 de cad'a 'mez (o mais
mãos -particulares, 'noor\'éndo nas p.enas impo - tardar) entrem'na 'üo'ntad'ori'a o documentos n'e,tas ao fal ificadOl'es de moeda, todos os qlie r.e- cessarios -pára se apron'ipmretrl as relações contÍ'yerem os 'ditos pezos be panhóes, depois m.o cernentes ao mez p'tecedlm'te na fórma da ordem
pra'Lo de tempo arbitrado para finali a~ a aircola- dada pelo Chefe lI'e 'Divisão Vi'ce-Intendente e
ção do OUl"O em'Jl'Ó ; tpodoodo todas as pess(J)as que appTovada por Sua A1tez'a.
tae pezos tiverem, troca-los dentro do referido
5.· Que 'Dao se leve emolumento, algu;rn velas
tempo nas ca as das Intendencias, pelo valor que matriculas dos carpinteiros e calafates,'uem 'Pelas
.certidões simplices 'dessas matriculas destina'das a
tinhão antes desta pro'hibição.
4.' Nos regi tos da Capitania de Minas Geraes servir de Tesalvas, ou titulos que fação constar as
e não dará entrada ou sabida aos ditos pezos, mesmas mah'Ículas, e s6 sim poderà seguir na pernem ao marcado com o cunho de minhas Reaes cepção de modicos emolumentos por aquellas cerarma , que sómente devem 'co1'l'e1' COIDO moed:a tidões que não pertencerem á classe das precepr,ovincial na dita Capitania, e dentro do esp'a90 dentes.
t'
tel'minado pelo regi to ; ficando incur'sa no 'Cti~
4.•' Que não se tendo observado no pt'esente
me de moeda fal a toda a pe soa que pretendei' mez a ordem mencionada no fim do n.· 5, proceda
V. :&x. immeil'iatamen 'e la aYel'ÍgMaT '0 motivo da
pas ar tae pezos pelos ditos registo.
E te e cumprirá como nelle se contém. Pelo f.alltoa .para fltZe-ío 'Cftàstar a 5u.a Alte2a, {'oomo
r

r
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sempl'e da pai te dos Apontadores t>xi te, a eulp-a
-de haVieremllobvalJl'lii 'P or'Su-a"esp-ontaoeal 'e,absol uliá
'vontade, pois não 'pToéurárão J:eN'e eptarJ a' Sua
Alteza cousa alguma, resignando-se ao que GOO'sequentemeote lhe fos e ol'denado, peto mesmo
-Serenissimo Sr. ",deverá. iV...Ex. e tr<1n11ar-l11es
multi> o 'l:eferid<'l .pracediment'Q', ineguJar elarbitrario, suspendenclo irnnledíatamente daquellcs
Apontadore ,10 qae lhe parece máis omisso ou
culpado, e fazendo sub ·titui-lo até segunda oTélem,
ou pelo Inspector da ferias, ou por aqaeHe 'indivíduo que parecer a_Y.-E.x. mais adequado para
hum tal emprego.
'
., vIsta
. . ua
!I 1 ')a'
emonstra9ao' dia d'a Tpelo Conta5 • o 11.
dor, notarú V. ,lh. que ainda não está exactamente cumprida a ordem c;!.e Sua Alteza, para que
tóda a e'séri'pful'áçao in'ot1eaa "por I mezes; a sim
oomo d~v'é proceder por ano:o 'é'iD traLl,Spoítés e
por cO'os'ecjuencia sem as donfu à~ que' delle deYe~ Êrovír. }~st~ Iynethod? ~1i~ pre.scripto 'p~la
r;I.Zao E} pór ordens' sobel'ana's deve ser escru'pulo5gsima e l'"ígdÇ'osiS'sim~rll'ente'~/aticado cotp. toc1~
a 'P.romp'tidãq;passandt> V. 'E:k:'ji fazendo' executar
aS mais terminantes orden a este' respéHó, as
quaes prin i'piaráõ pOI'l:lerelininar'que desde já s
·pro.ceda,'a formar Sll~ pe~da;de tempo h\lm~ ilóva
dem~n~tração que 'se'pal:e; o .me~ de 'Setembl~? .do ,
seus anteced ntes e do de 'Outubro que t'amoem
deverá voltar sepaiaáo.·
l';' ,
6. o MaIS ordenara V. Ex., 1ue se faça constar
sempre com a' d'evíaa sepal:a ão le-clarezas, quanto
se tem 'gasrd 'é quán'tqUe'xist~lIem ser datl'esel'v'as
ordenadas pdr 'Silá' AIt'eza qUe 'são pl'e' enrémente
a dos artigo~ p1iudos'e c0r:tcetnente á compra 'da
farinha e a dos soldos pam a marinheiragem da
náo V'asco.
. .
.
,
7'''' Qu'ella escript\.lTação delitas demoó'straç5:es;
ou p'artes mensaes, 'se observe sempre a mesma
separação, ' ou classificáçilo de artigos: o que se
reduz a.' obs~r,ár sempre bum formulario constante, tloÍlde res\1lfa maio1- facilidade para a escripta das üemónsti aç'q~s 'e,para a corriparaçiio dE!
humas com as outras, c1~'Vendo entender-se que
da praí\ca in'Versa .esult~ nccessariamente a presumpção ela faltâ',
da iütefLÍgencia, oti de zelo
e actividade e boa ordem, ou de boa fé.
8.· Quer mais Sua Alte~a que V. Ex. faça declaraI' os vencimentos dos Billietes geralmente
6Onsiderados.
9. o Manda e~ fim que V. Ex. remetta a este
Quai,teI Gene~~Was rêla'~ões 1 7 ~ 27, '50, 51,135,
40, 41',< 45,. 48; 5b, '52, 5th ~8, 8b: ne qúanto
tenlio a coi:h~uoicàr a V..Ex.'por ordem do referido 'Sererns' imo Senhor Infante, enviand'o appilo os os doclUJientos relativos a Carlos Francisco
da ·Si1va.u f[)eo's g'uaMe a 'V. Ex, Quartel Gene'ral.·
da l\fa'rióha em 9 de Novembro de 1'808. - Jôsé
Matià' D'ailtas Pereira. - Sr. Jósé Caetano 'de
Lima..
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l'llm. eExm. Si'.-ÜISei-eni imo Sénhórilnfante
Almirante Gen€l'lll 'órde'ritr, quel,V., E;X. contemple
ds dou tostões dados' aos l'hllio'" pela man'eil'a
s'é'gÓinte, a 'saber:' :seis 'V·lntens COmo'!jorrial 'e
quah'o como 'cbmei1oria's, {(Eritá'neil'a do 'qtle se"
pl'ali'ca c'óIÍl os ·fâl~l'ves(.' De'o' guarde a . 'Ex.
Quartel General d'a '~la{'inha; 'em lO de 'ovembro de 1808, -Jô él'ill'aria Datltas· Pllteita';·-Sr.
Jú~é Caetano 'de lJittla. I
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e E~'l.Sr"'TTO S~\'erVs~imo 8en1101' Infante .A:lmirant(} GCrI,erallcon iqerao.dQ, quanto, se
faz impo,rtan~q que ,a' e oript,ur.~ã,(} do, ponto ande
se,m,pre. em dia~ e YenliP, quc"Q,{) fim ele cara semana se, .pa~t~{:ipa a' ·çlll~p,eZa;;1das ferias qu.~ á
mesmél-I'sçmap<\, <;pul'eSp9}1p.e '; ;ll~o, .. póq.e Isabel'
como se, tOl'O~ cl~s{)ulpa;v~! a cl,cl]lol'a, ,e a má,execuçãQ c.las sups prelen a e te; rçspelta, hu,ma vez
que ,cl,~ de" o, princip,io do !pf,Z' s~ pi'oceda cpm a
COllNeniJ~nt~ ·í!ssiduid~de., ,i/t,t,.e.I\igencia e met~o
do;- por t.aQ,~Q" manda, ,enca'ljo,gal' fjovameI),t,~ ,a
CarIo . Fn~ncis.o h ~PYil(a, iI) ecçãQ da epli~lp
turação, recQrqm,endando-Ule q\le a ol'g<\rnse" e
faça marcl:lar; de, I;r\aoQira qu~ pão e. çncontre
diferi~a'j tç>da.(p,aGlI. q' ;u]tio;losllqia ; ca1,lsi,l,unica
do~de podem .. p,l'.çv,ir,'~, err,os'lqpe.I),~ ;r:nç.S!D,a ~~
cl'ipturaçãq ~~,e)lc ntrãa ;,ç"q,úand,
inc~Pilcida
de,9Q a. f~lta de z,eLo,. ,~m .qua, uy,el' ç,o ,,A,po~taclq
rllS, ç> Gondufu a reincieJir pa rp.çsnp fal!4 do m~
pres~pte,. he çrde,w"çIÇPI:e ~a,dl1;l uí! .A,~t~za., que
Y.:, Ex. part!ciR9pdalaIJa~rtí1l;,PílÇti jp,e;I~o I)1esIT;l
tempo"que estq el'<)cl,ltada a, u pen;são do, culUado, Deos guarde a V, ~.JC QP'lrte1 Q~nc;:ral ~a
Marinha, 11 de oTcmbro de 1808.-José Maria
Dantas Pereira. - SI'. JoséCaetano de Lima.
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tos e approv'3d06~oq~ relações Plllas quaes se ~ndeiras., mais hum amo da'minha Real beneprocede ao differentes pagamentos: ordena, que .Gccncia., de que espero se fação dig:nos: sou serV. Ex. ob~6rvando ,e&~e saudaveJ e legitimo cos.. iVidorproJ'ogar pOI' mais seis me~és a a~nistia contum.e faça subir á presenç;i pe Sqa AI~0za todas c.edi&l., com a deolaraçãO) de que esta D00va gl1aça
as re1açõe.s" cujas datas se forejIl seguindo desde compreheudená sómente aos que forem réos de
o dia 8 do corrente por di;inte, para que de- primeira, ou segunda d.esel'~o simples. O,CODpois de haixllrem Gom o sobredito despacho, pos- s.elho Sup.Femo Militar o tenha a6.Sim entendido e
sa tel' etreito o seu vespectivo p1lgamento Da faça nesta conl'oumidade expedir as ordens nec.es.
forma que con",éro á r~pVeSl.mtiwã\l,de·Sua Alteza, sarias. Palacio de Rio de Janeiro em' 1<5 de No-e ao bem do Real SlllWi·ço. l\'lais ordena o rnçs- vembro (de l808. - Gom a Rubrica lia Principe
mo 8erenis~iIJlQ Senhor, qu,e y. EJI;. no princi- Regente N OS1l0 Senhor.
pio de cada me~ faça subir á sua pnesença o balanço do antecedente, começando pelo actual
A,LVA.RA' DE 14. ,DE ~OVEM~I\O,
que deverá incluir o balanço total até o fim de
Novembro, para o qu,e não' l!ssignA~ dia certo,
M~nusfripto aulhan lico.
mas espera que não passe de 15. Outro sim
ln~. ~ E:pn. Sr. -O Ser~njssimo S;. Inf~nt'4
fará V. Ex. que as relações de cada rnez estejão
wn.cluidas até no dia 4 do Be,gui,nte, de modo Almirante General vendo a rúspo,sta emfon;n,a.~e
que em mappl! da parte do Vi6Z se nãO' inclua Edital, dadl). á ordem de 7, pela qual o Chefe de
mais Jlela9ões do que as conhecida,s. até o qia 4. Divisii:o Commandante dos Qavi?s armados, surErp. fim qtlJlr Sua A.lleza, que aS relaçõÇ.s de bor- tos neste pOJ;to, reiterava outra ordem Sl).a de 5
'do sejão todas feitas pelas,Es.o i~iilJs dos na~'~os do corrente, em c.onpequencia da q:t\e reqebêra de
respectiyos, averbando~se pos re-spe,etivos li'Vl'o.s SUi,l ,t\ltjJza, manda estranhar ao C' Ritão de D)flr
de sooçoproS, exjstentes a 'hordp ~ dQnde passal'áõ e guelTjl Commandantll da náo D. ,aêirrique, que
a ser revistas e registada,s na Contadoria, para çOl;n lJifeito de seu movirncoto espan,taneo e,élbsosubirem á presença de Sua Alteza quando se en- lutq" se resol VeSSe a transpõr as formalidade'
contrarem exactas, com l~nto que precedente- presçriptas por cosluII;l.es ~ pd do,s nos respeito
mente tenhão apresentado 115 guias da Thesouraria de ~u~orq,il'\açãu e cOQsid raçãó c' 'I que con.stios officiaes mencionados nas mesmas relações; tuem os priocipaes a icerce& da 110a disciplina e
e deve advertir-se, que nas priineiras terá de ser da boa ordllID: e çomo seja por e'slia experiencia,
abonado o soldo do mez, e ao seu immediato, sl\ja ppr oqtras semelhantes, se tenb 9,onh,ec'do
proseguindo-se nas outra9' cOB~equentemente. E com gplnd pesar ql.\.e os ditos respejtq,s. são meagora l'esponden_dt) ao que V. Ex. acaba de fazeI' nos <;onsu.1tados., do !lut;. devem ser po,r a}gqn
preserite 'a Sua, NltC1ia, devo' dizer: I. ~ Que o mes- di\q1\~}~es mesmos servi,tlQl'es, a,q:ue.ql,lD.ais cp~
mo Serenissimo Senhor manda oontemplar'em l'e- ll'etlil l;l rp,a;is interessa ~ ej'{istençia del1es, ordena o
laçào a import..,ancia d'o toucinho é cebo no mez de mesmo Serenissimo Sr. >que V. Ex. proceda CQm
Outu,bro, .para ser paga em bilhetes depois' de topa, a !n;evidade possivel ao, estabelecimento de
odaRAS formalj,da,aes da e qriptur<w~o de bo.rdo",
haver supido a mesma relação como deixo deferido; 2. ~ Que se faz necessario intimar V. El{. ~ar~,que o poder da. or<l\UU e.xpres.s~ oadju;vanclo
Q,d,\ I'aziio, faça com efl,'eito executar sem discreme~mo ao Contador, que hom ''Uso contrario a
qualquer ordem le'gal, e muito mais quandó he pa,Dçja algu~a, a q,ue .co1D eifeilo se der 13 pratiç.:j.1'
b m do. Real s,er:v~o. e POl' conseqp.encia a he1X\
opposto a 'huma lei tão reoente Gomo a de 13' de
l\Jlaio, nunca se chamou, nem póde ser chamado dq estado. Deos guarde íl, V.J~.x. Quartel General
uso ou costum~, mas sim abuso, e como tal se da l\'~a.rinba em 14 de Novembro de L808. -J..osé,
fal; digno de estranheza.: pelo que es~era Sua ~íWiª,Da~tasPereira......... Sr. I\odrigo ~into Gue~es
Alteza, que jamais se deixe de observar o que
1 '
~
estq mand<\do eompletametl'te; pois ao subdito o
A.LVARA DE 14 ]{E .:NOVIqmllo.
mais que lhe póde tocar he representar submissamente antes de cumprir, mas, obedecer com exacMannscripto AutheJltico.
,
tidão e promptidão, logo que fôr assim ordenado
IJlp:1. e ,fu:m. Sr. - o-Sm-eo;issimo, Sr. Infa,nre
em resposta á sua representação. Dees guarde á
V. J!:x. Quarte1 Gen~al da ~lal'inha, 12 deNe- Aloúl'l\n,te General, Qrde!\a qp.e..V: Ex" D~O da des'VeI11bro (le 1808.-Josê~ 'Mana Dantas Pel·eira.- pa,d~Q a f'lmbél<\,caÇ,ão. algmna, qjl~ prt}t~nda saqin
deste, POlto, aptes de defllrir priJIleic ~o m e.strl1
S~,
José
Caetano de Lima',,
.'
,
.
,
hu~ juramento aQs $antos-.E apg.elpQs pelo qual
S~ ~o,qlpro.m.et.ta a não le,var a,-seu J>ordo c~in
DECRETO DE 13 DE NOVEMllRO.
teiro algum de rp.a;x;ad,~ sem Ba.'l~p{)rte e, 'Sem li
c.çnÇ(1,l, ~p~·essa.cl~ SlJa, Alteza, a,cujo l'espeitoiilP.'-'
Call. Braz.
I)
derú e deverá V. Ex. mandar-lhe passar, qUflndq
Considerando que na vas~idão <los meus domi- e como julgar a propcmto, as revistas que julgar
nios do Bl'azil 'tel'á sido curto o prazo que concedi precisas ~t;a vériti,cal1 s cpql(ef1S>,i~0~tutão os
p~lo rlI\eU ;Peçrelo d.~, 1 ;))4e ,M.aill dQ eorilellte an- mestres o seu juramento exactamente. Deos guarD~, ,palia o ~dl,l.\to dOs. desllJ'tGJ:ea; e querenQQ
de a V. Ex. Quartel General da' Marinha em 14 de
!!11a~ICax Q()~ esta }#Arte· dos'mlto.s 'Va~s:aJl05 que
No embro de) 808. - J Qsij,MilrialJ;).afltas Re~eira
llÃ(hscrç~ lllmJleo~dill:~.e
~sepapál'ãQ dassua
, S . Jós4 Cae,~~nj)}d6~fi." '\' I I
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A'LVARA.' DE

:15

DE NOVEMBRO.

,con. Braz. - Delgado.

Eu (j 'Priticipe Regente, taça sàbér aos que-o
presente AJv'al'a com furça de lei ,:irem, que merecendo a mm ha R.eal consideração e estima, as
meus fieis vkssallos habitadores do lugar ,dtl'0lhão
no R!.lino do Algarve, pelo patriotismo, amol' e
lealdade com que no dia 1~ de Junhoftlo co'tr~nte
anno e delibwrál'ãiJ com hetoioo valor e intrepidez, mui propria da' 'yaleto&a e sempre leal nação
Portugueza, a sacudir o pezadú e intolerav'e1 jligo
Fl'állCéz com que se' vião op'prin1ido,s e-vexados',
dando o sinal da restauração da sua liberdaCIe l,
tyrabnisada com factos injustos e violenclas inso.f·
friveis, tompendo em 'Vivas â minha augusta
pessoa, e a toda a Real fanrllla, 'arvorando a bandeira POl'tugueza, e Pl'op0rído-se a sustentar oom
as armas 'I'la mão, e a custa do seu sangue, a causa
da religião e do tl'ono, com tanta perfidia invadido: e querendo eu dar hum testemunho de quão
bem aeeitos por tÍlim forão estes relevantes sel'viços, praticàdos com tanto brio, honra e v'aler,
que fOl;ão o pl'imeir~ sinal para se TestaUl'ar a
Monal'chia" de que se tinha apoderado o jn'lmigo
commom da tranquillidade da Europa, com manifesfa usurpação e ultraje' dos meus Reacs direitos, e da augusta e Real farn'ilia; e ao m'esmO'
tem po distinguir entre os pl'esentes e vindouros,
o referido lugal' do Olhão II seuS' h3'hitantes ': hei
p'or bem,' e me pl'àz erigi~lo em V>rlla ; e ordenar
que ila publicação <!este em diante, se denomine
VillÍl lio Olhão da Restauração,; e que tenha e
goze de todos \>5 pl'iV'ilegios, liberda'des, franquezas, honras e'isenções, de que gozão as VilllIs
mais notave1s do Reino; e permiMo outro
sim que os habitad~}l'es della use~ de huma medalha, ná qual esteja gravada a letra-O-com'
a legenda- Vi'va1íi Restauração, e o Principe Regénte Nosso Senhor. ,
Pelo que mando, etc. Dado no Palacio do
R'io de Janeiro, em 15 de Novembro de 1808.PiUNCIPE com guarda.-D. Fernando José de PortugaL-Com todos os Registos competentes.
A.VISO DE

15

ll]> NOVEMBRO.

Illm. e Exm. s1'. -Em quanto' nã.o he possivel l'elhetteI' a ){' Ex. huma copi fonmat' das
instF-lloções de ',24 lie Março de 1999: manda ().
Sêrenissimo S 0011 0.1' Infante Alminante Genet'al~
que 8e envie a inclusa copia dos artigos 51,52 e
59, pa&a que V; Ex, trate de os e mprir,. e faça
cumprir com a maiol1 actividade- e' ex:actidão, que<
fõ p0:ssivel. .Beos guarde a V.... Ex. Quartel Ge11eual da l1'Iamnha, 15 de NOYerrlbro de 1808.J.os.é l\1aria Dantas Pereira.-Sl'. Jusé Caetan.o
de Lima.
\Ârt. 51. Os Capitães e l\1testres dos navios de
<i1bmmerci0,. tanto da navegaçã6 do longo CU1'SO;
C/.'l.mO de oosta à'costa, devem entregar antes da
súa p1u1:üla ao Intendente huma liílta da equipagero dos referidos na.vios., na quallllesde o Rome
l

)

o

do pl'Óprio Capitão oU Mestre se ejão os de toda
aS"pessoas que os guamecem.
.
'l\:1't. ~'21 INas tomas-viagens seráõ obl1igad6s
os sol!>'l'edilGs Capitães e l\lestl'es das me ma
embaroações a apresentar-lhe outra lista da rela'ção 'da sua' equipagem, semelha:nte áquella,
a6m de serem ambas oonferidas, ficando elles
obrigados a justificar-se da razãó da diJI'erença
que se encontrar.
Al't. 5,. No caso de se acharem os Capitães, ou
!\lestres dos navios mercantes, com as suas equipagel1s formadas, sejão das mesmas que trouoerem do Reino, ou de marinheiros e grumetes quê
lhe tenhã(} ido permittidos pelo Intendente; não
consentirá que e&tes se h'oquem de huns para
o>Utl1(}S navios sem consentimento dos respeetivos
Gapitães ou Mestre , dado pOI' escripto.; e quandI) venha no oonhecimento que ~aes mudança
se pratiquem com dolo ou malicia, terá ttoda à
autoridade para os obrigar, principalmente se não
tiverem cumprido inteiramente 6 seu ajuste ou
engajámentb.
.'
DECRETO

DE

16

DE NOVEMllRO,

Manuscripto 3utüeotico.

Tendo feito mel'cê a alguns dos meus criados
da propriedade dei varias oflicios que se achão
al'l'ematados pelas Juntas 'da Fazenda do Bl'azil,.
para se lhes -verificar ,esta gl'aça logo que findassem as arrematá ões; e atrendendó' a (tue liumas
lião de acabar no corrent~ anno de 1808, e outras nos seguintes de 1809 e 1810, ficando durante este tempo privaaos d:o'r~ndiinento dos seus
oflicios: sou servido determinar, que pelo Real
Erario se pague aos pro'Vidos a mesma renda que
havia de perc'eber li> minna Real Fazenda, pelas
arremateções dos mencionados omcio , contando-se-lhes o -vencimento desde li- data dos Decretos
desta mercê, até o fim das mesmas arremataçôes.
O Presidente do. meu Real El'ario o tenha assim
entendido, e o faça executar sem embargo de
quaesquer leis, regim'entos, ou disposições em
contral'ro. Palacio do Rio de Janeiro, em 16 de
Novembro- de- 1808. -Com ao Rubrica do Principe Regente Nosso Senhol'. -Ea;trahido do Liv.

a'.
1.·

Maôuscripto authentico.
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dos annos de r 808 a 1809

16

DE NOYEMIlRO.

l\lanuscripto 3uthentieo.

D. PerIro Carlos Infante de Portu'gál e das Hespanhas, etc. Faço saber á nova Junta Pl'o,'i onil
e ao> Vice-Alroirante Intendente da l\larinha que
nos objectos concel'Oerft~s ao Real serviço Nacional deYem regular-se até nova ordem minba pela
presente PTovisáo.em forma de Regimento e pela
da institu~ção'd'a,mes'ma'Junta, como se cóntém
nos' seguintes artigos demonstrátivos da autoridade da Jttnta Ptovisional e da do ln tendente da
M'arin'ha,
- 1.. Na Junttl se disoutiráÕ'ltódos o n'egocids
pertencehtes á Fazenda da l\laríttha qu eu mandar submetter á sua consi.deração, para que obre
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6. o E~I ),l.Il1Dla deverá' pel'tenê~r á J.unta o poder de inspeccionar e de consultar-me, ou informar-me sobre' Ô ~estado-; oarrécâCIação, manuten1) misa[lão da. de peza, ;qualquel'lYogál teI'á djreito
a fazer ,subir á D+inlia presença as uas;'opiAiões, gãg" distriQu~ção, con~umo e ,cop;l.pr~~. QU forneou r pre lltaçQlls, cle'pe.is,de prppo tas-em Juot-a, cJmentp çle.t~çlp os generop assiJv. C;q1po ,sobre, o
a qujll em ta.ll 'e peitos rn~ con ulta,~'ú 0, queJj,il~ I1Jelhp,re D+et;ho~ps' c\e .,procedet.fl~qs, Gór~ e
.g;rr mai a bem dg R~al. el'viço,;d~modo'ql1e já
pgnÀ1lc~q ,gí\ d:üferentes ~í':deiras .ge cO,nstrucmai lliCOmpriU'ÉJõ geneS0&laj.gl1nsl~ ,em que,p.rih gãQ, , JepÀQ, muito" tlID vista,.,pel!} A:pcapte ~ps
cedão todas as investigações COf.'V6niente p.o
gRpÇ,r.oill', o, t1sta!:)el.ecimen!o. d~ll d~nA~~SJI o,",
p;llJe da Jun~a, e, ~1 que 6 lia me faça.Ere eote a arfla~eps ,~,Q,er .nesta ,Capital, Iqu~r"em .o\ltr~s
sua ,opipião. com IQS mo~i'Vos quie lbe er:vern.de P,Ql'tos ,do ,.Br,aul ,I assun como ·os( tempos lpaJ,S
i'uódameo,lo para eu (léc~~lir .o que bem me pa, pr. . p rios para I o .forr;JeqimcI;l.tp ;d~ ;semelJ1an ~ps
J:/3cer:, havcnc!o tão sóment-e por exéeptuadQ, o ~~HP .it9 s"/l.p.eIQ,j::Qcantê ans ç.6rtes e, o.nducçpc,s,
C'l o; E;ij;l. que, seja urgente a couwra, pó' ,et:llãQ . 9 Itjgares l, leJDtlos,e'm~neiras <p].c I}1,aiS conyçm
gastará que d,epois ,de feita, dê' o lntendelHl'\ parte adoptaq~al'a consegui!; quel.se:lpos ão!,fazer; .. de
na.Junta paca. esta a l;a~el',subir ii minla:a pre~eIílÇla,
sort~ que.. ~O~jI;l,eGidosl PS armazens ,Ç,qfIl a maipr
o que tap;tb~rr;t. sI') ,0bsenal'á p,e~u' cpncel'ncnt~, á l<Qll1moc!ida4,e.Ej,CQIP Ormenor extç,avj,o pos.sivel se
itespCJ,a dos generos e muioo prinojpaament~ com qO,9;;~1':yem !l: fl!}l~~s~ão ~~'J;Ilat~s" ,tir~~goií e jlliás
~s gu,i,as de b l;dQ que, &erúQyistas, e el<aID!i.n.a~as
g.as maqeir~8. o maiWWAi:tido qlJt\ Jl,Q~e.r .ob.~el:-s~
q~IJ,qnta pal~íllél im,lhes,p,(j)l'en1IQr.despaqllO"de
n,9,tocaqt~·1á.1Sl]il ,dU1;ação .e. p,restimo, ~para cujo
'Vistª~ e approvada~,'I'o!-J.j;C(uaJ;l,('10 ;ó'lqãOiIlTICJiec;ãe',
fimpterA )~ml,i"i ta,' lildsY's~e.:W!l<' de.,.çs~~\l~ec~r os
consultar-me o que parecer para eu. deeidir·.i , :: fr
c9rtesl«~R1 M-v.bil~Q.ij~e e ,re.9;u~{\rid~d.eo í\'fl!Jçlendo
2. o Competindo-lhe tambem fazer executar o
aQs Yf\r~1CWtaJj~S .Q)3;cIHJ.Ps, Q'l'1-1S 4lillr~l!~'e.s"!J0,u.(ÇJl!e
Regimento relativo {J arrecadação, ,da Fazenda m~J;lp~ ;'Pl'llci&os/si'\Prnas ,çons~~u.cçõ~s ne.~~~, p,ílra
Real a bordo das embal'caçõe's da COI'ôa, deverá com 19l1prod,uÇto d.a 'Y~Q:da' fazer face .ás· desPtil~a's
dar-lhe parte de'toda:s as·fialtas cfúe encontrar a des~e& ti'lg u~eis "com'o .necessarios esta!:)eleç' entos, a rEI 'PtilitOI do& qp'les Gl;ln;virá, ~bem.reflectir,
este l'e pei,to.
"
"
,I "
,.~. o O iUD1il'a.nt~ dirá ém. J'~nta as ~pD;l,p' f.. ,qll~, se, lha;ye\'á v,aljIta,g.eI)S Gons~deraveis, pallsand.o,~
~trejt\H)J.UJ;lg,<\mas daSlrp.eocionada:s juntQ, as ,I1)..a,d~ ve fazer, d~cla\:ando, as. quan~idq.d s !l~es aria ,.
ÕS pl',eços por' que se.,p,ode,.m, ,op;l,prar o 'ge!1~f;ps, ~"asr~aiaJn!ttaveis'f
. ii
'
J
'1:7. 'P.ItiQl~W:E\nte advirto que a ,Juntjl; he, tã.o
6 as ,ua~ qu~li~ap~~" Cle~ &pr:t!l_,qpe. as o.~·d~np qã;o~
de s~,r feita de ~Q~O qlJ,e,pão fiCJu-e coç.sa ~l"'~l s6rqente preparativa, ou .iJ;lfqrrr;t.an,te .~. copsulti,'a
ma ao árbit\,io
do,A.lmoxar·fl(
entendeJ;ldo
a JuntaI ~ qJ.6U ~'espeitQ, .pelQ;·jque não idev,~Áá inger\.r",se
I
t
IJ
I
't
, I '
g;ue deverá tbm~r ,em C9f,si.der<\ç,ão, tudq ,quant~1 de,moQ.p, ~~n qQ p.oder ,exe,cutivo que me perpr.opuzer e le~hr.ar o ll1J:?:qxarife par.a 9 bom.~r-. tllnce, f:!xc p.tg nos casos.e pflr~.o fins mençioranjainento e,eponomia ,erá Real ,F,azeqda, ,p,i'Q- narlGs, L0U;. J,)fI),):'rQvisão lida sua. instjtuição, qu
pondo-me a& providencial (gu,e jp.lga;r .a.cel'ta~a "
n~?~es Iilnigo ,qe Regimel)to dE\~~aj;atol'iQs, .do que,
0-zenuo la~ra,l;ide tuáorRP,;ter:mos ,or~'e, pOÜ;dcQ,t,e ; 11J~ gca :qoillIWÍJ;lc!o e,dG" qu,e: qeYE\ compeSir ao
que ~er~õ 1anç,fldos e~J\lf.IP-livro separadq,. Q qU,a
Intend~nl;e,' os qu<te&,,seljÚõ Cu.IDIHidos COAl toda
!ubirú de se!.. em ei ~\lzes. Ú Jllinha p.resJ~n~a..• a pontualidade, sem alteraçã9 oJN\modificgçãp alm
O,Ín
dep,ois
r1erecebida
as'orde
gUIDf!. q,u n~o seja,r por ,rn.i.Ip.. oI:qe.t;lada AU 'em
~
f" endente
.1 I
li)
~.
}
"i
. , J-- T ,
C'óncernente
ao
§
5.
o mandará levar a
'e.lacoe)
consequ..ef.lciaJ~ cOl)sulta çla m~sm.a Juntl), ou p,or
,,_
LU
f
(-7i
t
:'1 J
em· JU)lta· p'e~p me 010 me.llaJieCe1: la~sim conrveQieI\te ao fIleu R~l ser..,
que seráo apre.sentadas.]
\
,.
I 'I J
"
t ' ' ' ' ..; -"
I ite,11d1wte, )~; cq.n.r~õnt\<).(. as,c0J' a, l,am~ tr'a,s 9.9,S viço Nacion,a'\ \ Quar~el General, d'l,Milrinha, 1.6
9.el~ero~ .. ou, rio I a~; ~Y~f1guay,q?;S ,qlt~ sopr~l,e~~r de Novembro ele 1808. - Infante Almil'ante Ge- - -5e'l 6ze,em
.para me Sel:
turlo
preSe\lte em
c;Çlus!1l~a neral.
\
ti n .. , . r
"7Tlf""J ," 'J rr, H { t (I,
;
.lL ( 1
da esma Jun a e eu exped1~' as o'd n~ cpns.el
qiIehte,
o1:i~erva\~'cía' d;s'qu'àe p\õceil~rá;\q
A VIS~lJ D~ ;1.7 Dl,"J'Ng !,~1BRO.
Intendente como Ihe...he-ol' lGUado pelo § 26 do
Manuscripto autbenticll.
.\
- ('.~tJ f'H
{Jl ri
,iiI' l Ir.
.·I"~
Alvará de 29 de, 9utuprf>, ,de.( 799 \'el\l.tivamente
á ordensemelh.antementc expedidas pela Junta' ~dlllÍll.me(lExm ,Sr. +-r O Serénissimo Sr..' Il1fante
da Faz nua de"Li' boa; e tanto e/ste' § como os res- ,Mm:tinante (}ll!1eral' qNer.e:ddo saber c'om 'a poss;iV'e1
tante p.o ~itQJo do Infend.en~e sedlõ aqueUe p1>r- emctirlã0, q,lII.aes ~ão 'os indivicln'os da Repantição
que pl'Ínc1pillm/lnte; IH,e@1-1la" arhartindo que ni) de~·V. EX. Iquel mais se di tingúem na ohser-vanj
tp,ç:.ant.e á .'par exec'Ul:tiv,a1devo ,eu Jrcpresel1l.tar. cia do 'seus ,-devere ;. ordena' q:ue V.' Ex. seni
~fll1 Ua. J !futa ç1a Fazenda dll. Lisboa"
[Il. tudo, peljdailde tempo', estabeleça na l\iesa da lnteoden~qtPllo me,IIW não ubdeleg~do li nov.a Junta. ,r.
G-ia: liNllO ou> J:egú tó, nó qua.1 -se <laneem diaria[.5. luis ord no que na,nQYA,Jllilla e oh CoI' e mente"; a hora fia entrada e da sahida de cada
9:uao.to mI' possive.! o artj os 5, ?J e.8 .d.e. lvãrá. inwJj"iduo ouI1l todas as falta- que fizer, e os
tivo dellas; para o que e abrirúõ no liTrO fan:.obJ;~l}leQp.ioo,a,d
,ord ando,31 resp ~to ·do J-S,
tos tifuL s ,quantu ~ fõrem õs ;indiv.iduos; e estes
e dlfP i de h V, I-; tomado iO' co.nheoiàIento d
object a eUe referido, me con.ullará a.cet'oa d
deveráõ ',!lpres ntar-se na !\lesa' da Intendenaiá
<me.1;e t;r)tílfl pas ,~Jllt jp \jE:s(iga~ões, i(juerseme- quand~íenb:arem,16 quando sahirem, e r.emetterl
1~~~eme11tc; e P,(DPllT,tl p. Q concernenle.ao aGr, á. :11 x"'jtO'd!i' as 'Pàrtes ou' de. doenç.ás ól1 ide
t~gQ ~5,
..
') 'I I ' ) '
" •
."J, quaesquer'·~ u asrque .tenbão paI'à.faltarem a '

,c110 ;me info'me, ,ou ,dê, p seu pai:'el)e.r"e n~cpn
cemente quer á compra· Lo genero ;l qUIlI'..ú)ec0-
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sel·.viçol;' e 'pal'a regu1.alll.·as th.orasllseri irú
o re)og'io .da 'Dhcsourada Mór, .,~.l!l ~ \1quelJe ql;lc
mel}or".parec'Cr a ,'V."B]l), 'Deds gUa1:'dCtJil N. Ex,
Q1J18)lltel Ge.vreral da M8'rin.ha~ nl ,de ,JNo1'lembro
cI:e ,!.go8,~José, laria iJj)antas P ereina, '---'Sr, Joan
'~aetllln0 de ![;imà','1
•
I.
" ,
"

'1'
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,
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UE NOVElIIllJ,lp.
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1V1anusCJ'i,Pto anlheLltlCO.
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t

_,

,

.111rq. "'e Ex., SJ1'. 'TM0 Sereat.s&iJr,lQI Seuhor ln;;
fante rA~'rq.iiant'e' IG,enel-al J!emette. dés.pachadtas, aS
Te~,!ç~es 84 e 85, e quer que se reforme a ,83. l'efel'iQclo-a a hum mez determinado: observa mais
o lI\esmo Ser.cn~ssimor.sG:l1ho.r P@1'·ocoaBião da 1'ela~o 84, que se faz bem nolav~l tratar-se do
mez de Agosto dep~i's' (lo ele OUlubro, 'e muito
çspecié\Jroelat~ "b.aiV~J;\clQ ,lbailÇado tapta,s, rp.ç9mtU-~tlda9.ões a es:te r~peito ,(jJll Gpns.eCW€J;I.ai,a, (q~s
quae , e de que ·se devia ,000Jil.e;l'llr ·çI,e Jlun;Ja epcripturação,bem· Pl'gp..Iil.it'<1d·a, p.al'ecia que O, t.al illiez
de ~g@sto ;não oatia mais ne te:Quartel:G enerai.
.Em qll-an~~ ,ás,llcLações de.1>onlo, 'qtHlr Sua Alteza qlie as prim€-il'as se J:efiráp até o rr,le'll de 'ly.,lho 1ncl usivam,eqt~l, entr·aJIllo uelias.lam,bem ,as
comedodas de' ..Tulho, ..e <[ue ,as rc;r!l'antes se ,'ão
referjno~ c~da ;hum.a:.a cada bllm.elqs m.ç7;cs e
~uiI te,s, envo]y,,Aud.o-se na me ma relação o sqlgo
de bJlínl, e as wmeÇl1lri'\S ,~lo .seg.uipte, ,Se!jIl ,o
que não set'n.~ aAÚta6,. IWl Âfl'1,de'.:~ V. Ex. ficar
en.tendendo .qur,ISua L~e1Za j).llgé) ser o ;I::scl'i~ã(!)
de Y,. E;x. 8ctu,elle :a,quem IQai Ill'o,mptmpente e
propriamel)li'e S,c (de~'e incumbir ai eSQri.ptu,l·a<i~O
do novo Jj;yrlJ ,de (Registo , a que se mand01Jl pr,()r
)Ceder, o qual ~~ey ~'á .ser present~ a,!,<ste .Qllal'tel
Gell(lJ;a.l.i\a 'tal~de Nlo 'liI~tiljl!lo ~ia de cada ,IDC7I'
De0s Jfj.!l·~de a íV.' I~' Qt,l,artel. ç eneI:a'1 oa ,Mal'i
Ilha, dI -de .NolVembl;!) 'de ~ 8-fiJ8. - ii' oijé. 1\laJ:ia
D:an:tas P-erjCjra. -151:. 'J.osé Caeta.I;l;0 ele Li.\lla.
,
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<;> P'rincipé<Regeow 'Nosso '$enhOr,JSelldo sob-

'Vido ap'prQva,r a Soma ,pí'0posba, man'da' i'elilíletIJer
a 'S':m. o 'Biég'1'Ilram611to P110,visi0n,a'l incluso, 'por
mim assigrtado, plrra servir -de governo nessa IAd-tninistração, o .qual se deve obscl"I'ar tão e·xacMmente como ·m'eHe se 1coulém. Deos gllJ'ar1de a
,VJffi.-RioJdé;Jal'leiot'o, em 22 de N01'.embro de 1.808,.
-O.·F maneio José de Portu'glal. - Sr. i\f<iJíl'Oél
Theodol'a ,da',Silva, Â,clmililistrad0r 'oel'al do' ,Carreio desta Cidade,
•
Y

II.EG ULAM:ENTO

F:l'ovisiondl

q,L~e

deve servir de gover-

1!0 na Ailmi'll.ist ação geral do C01Teio desta CÔI"te

e Provincia .do lJ..io Ide J(~~6iro. ,Gom as incurnbencias de cacf.a /tum dos O.f{tciaes empl"egados na mesr ma.1:4 dllriinis'ima(:fi:o.
.
,
t~.

'i

J

I

ti

i

Ib!verá hum Adm~nistrado1" cam 600~0001rs.
d~ ortienaçl0 com..o .01DUS da de~peza do expedien:'e .d.o lahOJ1ator~0, te 10à}J~gado 1. J 'esjH')J1saoi1ida)

"

:r.oMO

J.

de do cofre, no qjJ·alhb;1vel'á.õ dlll8$'-eh.av,e ,buma
que deve cousenar-sé na sua, m,~o, e 'pUl!ra na, do
judall.te; .a \lHe .A.dmjni 1~'adtÜr flCará co,w-petjndo.1o gOíero.$ eco,n,Ol1).j.GO da ,Aelmil'listra9[o .
ficand0 igu..aljlil~J;lte ilJ;l,Clltillb1dol de toda.;> .e.scriptUl'aç;lo do,O,ffi,ciat t1~ t\iSl-(lSlllm qJJanto :;IPS 11}'I'QS
pois que não be incl)'l!f.l.!Wivél ap dHp cargo, e
se~'á l,e ponsav,e~pelal0Çlndu.cla ,d'Os mais Offioiae ,
.porque tQdos 'he são, tI-)Jl\l):dinq'los.
I
Haverá ,hum AjudAAte com, 'lJQO~Gbo réis, que
fará as vezes c1e-A.<lrn.inistrador na s.ua fé\lta~ em
quanto ao go,rerno d~Administraçüo, o qual será
tambem Escl'Ívão da rectlita e despeza, ajudanelo ao ABmirIi'stl'ador no trabalho dá e~eriptura
ção que lbe fic.íJ. p!lI;~n,«eDÀo ,.e com o accrescimo
,de trabalho á responsabilidade pelo cofre, poi
-que ,be o segun'dó .ClavrDcuWrio, e estando impedido, passaráJ a ser"iJI: o seu lug'ár aqllelill' <Los Offi- '
-eiaes Papelistas que ó Athninistradvl' nomear.
I • H avê·l'ilõ dous.O:ffic1aes P'a{leli~fa.s com.o QUJ.e.nado de .l60:tJ:;o.oo .réis',.cada'ollID, que .crvi1!áÕ
de l'azm' as listas é, oútras escrJptUl'ações, co,ofor....
·me o caso e necessidade ,0 pedir,' e entl' 'gar ás
cartas' ao povo; sendo 'caila llUill 'iocuinbido alte Ilatiwamellilc" el\.da. mez, de fazer .abciJJ e Çllchar
a ,casa da Adm.i.oistra ão, fi.cando ''1mhos 11 sporisaveis a.o Adn;liJilisl:IÃIl:lo.r_pelo p.roâucte dasG.lll'-tas
-que l~eGeheretn no l'e 'pedti'l"o mez, paTa as erutl'~
gar ao povo,.e obrigados,a ter a' eash ,competente I~erta mais 'e:mpo que 10 do l1,rabaJho, o w-I1m'io, e nos .QomillgDs e .dias S,a:otos, ·.estar,;! 11).
,dita c.asa aberta todà,a manJlã,'para avJÍameot.o d.as
palites que ,pil'ocllrarem oartas, e á tat'lile quando
a, U1Jgellcia e pedir, erjulg-ll>l' 'o0nveoienté lO A.dministraclorA
'. ,
. ,
. ,Haverá h'\lIF tÜ1:Tic'ial de ,peq;o ,com .o)!o~dep,ado
.de i40:jj)00.lir ré' ,. em Lulljan ..de 200~OOO réis
que fica sHpip.rimido·;'ipxJi-s, qlle ;@I,se' trobalh0 h.e
ia 'igJlWMU te,,> e, njio Item.llie p ol1sahilLidade, {fioan-do comlud@ .obr.i.gadd a ,c'tIÍllp"ir as-'.or.déns do
AiJ:miiliitiislr.aclo.r, Otl d.e q:tJ1cm di~er as suas!~eJ\Cs~
'J1~aliyas ao Real.s'81'viço.
J
-' ; A.lém do Offio~aes,.)bav:erú, !hum C:oJ:reio"Píll':a
'a entr'el)a Idos I;Ollicios dirigidos ás ·S.ecJ'~~aAJias
.dlE ('ado e 1/úi.b,Únaes ,'je,plll1a la ,eBtl'eg.a .das Cll!l(·t1l.S1 lleta dadw '·na·.A.dnühiotnaçãoT,uo [C rr,eio~:aQs
-p:afl;io.ll1tares, o qual IterílJcUJidádo~;l1o açei0, .,8.
-DJ..M ')militeres da casa da. AdqUnãstoação, e serú
pago "P0J.' {erias, arbitrado o, seu salado ,a 2QO
'rcis p.ollldia, e IseIlJdo ;nesponsa~'et ao A.c:lm;i~istt~
-dOl' lpelas.carbas que IJeca.p6.r' p.a~a deHas ;/iazel', eAr
tre;ga, aOm de 'q1.le seja inCfl,or IV numerio .das
carta" qlke,de~lemt el' (iJ,\!Leil))adas" I"I .• l h
!Para.melhor l'egrimen da :Â~1m:illistray'ão ell<1
"& entra~la Ide manllã ';'5 oilo bOlias., el a. '\javde ,ás
1tl'fl~J menos o Official q\Ie. e 'liY<i):" de.m~lq'Ue
-.de. .erá sempJ:e entrar meia -bor,a; ante,sa,\\paJ:arjte.r
a Qa a abcr~a, e ,de~'erú Q Ad~jnistradot' ,. q,u ,o
-sou W1mediato, fisoalisar a ihQl'a da en1ll:ad:a sd.e
lodo.s ,~.s empr6.g<1dQs~ fa-71endoilhum ponto,' ~.éUia
-se desoontar <fi0lacliQ do Ipagamento, -eonfOXOle ,aS
Jal.tas q.ne oacla h\>lll!l'llti~et.
lE:para que tenba o seu dev~d0(effei:tQ lesOOJi!.e-guIamento, ldevel á o Admioistrado.r ,dar tco.otatdo
.éompOl1:amento de todos os Offioiaes" tiíc.ando .a
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seu cargo a prompta expedição das partes, e o
seu bom tratamento.
Deverá pôr-se na porta da Administração hum
Edilal em que se declare ao publico as horas cm
que deve eslar aberta a Administração: e outro
Edital em qne se declare b dia e a hOl'a em que
ahem as ma1las do CQl'l'eio para as- diITerentes
Capitanias. Rio de Jàheiro, cm 22 de uvembl'o de 1808.-D. Fernando José de Porlllgal.EiVtrahido do Liv. 1.. de Reg. geral de Ordens expedidas ds Juntas de Fa'Le1lda tt {l. 55.

cado no armo respectivo'. Igualmente se determina á dita Junta remelta com a brevidade possi;vd huma relação dos contractos dessa Capitania,
e as ultimas condições com que forão arrematados, e dos qu e se acbão actualmente administrados,
para sobre tudo Sua Alteza resolver o que fôr do
seu Real agrado. O que e_ssa Junta cumprirá tão
exactamente como se lhe determina. José Procopio de Ca lre a fez no Rio de Janeiro, em
22 de
ovembro de 1808. - Francisco de Paula
Cabral de Mello a fez e crever. - D. Fernando
José de Portugal. -Extrahida do LirJ. 1. de Reg.
Q
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geral de Ordens expedidas ás .Juntas da Fazenda a
{l. 5!j.

Manuscripto authenHcO'.
PROVISA,Õ DE

D. Fernando José de Portugal, etc. FaçO' saber;Í .Junta da! Admini 'tração e Arrecadação da Heal
Fazenda da Capitania da Baltia, que sendo presente ao Princ:ipe Regente Nosso Senhol', a sua
conta de ~5 de 'Mai'o deste anno, em que participa a a anematação que havia fej,to por llllm anno
do ramo doS' dizimas ,dessa'Capitania,'em "jrtude
da Pro,\isão de 2 de ~bril do anno proximo passado, que deterÍninava s'e regullasse pelo plano
formal.isado pelo Escri;v>üo Deputado sobre este
negocio, e analyse feita ao mesmo plano por João
Fecreira da Costa S. Paio, no que ac-hasse ai)pli.cavel á dita renda, e que estando a fiodar-se o
-dito aono, fizera nova arrematação 'dos ditos ramos por tl'es annos, ucando os dizimas do assuar e tabaco em administração, vi ta a funestas
llircun lancias com a estagnação do commercio,
e. o-rande secca que se tem experimentado, endo
e te o meio de ter menos decadencia aquella renda, poi que arrematados os ramos por tres annos,
facilitaria .concorrentes a semelhantes arremabaçõe ,. e ultimamente que cingindo-se ao dito
-plano é anàly e, se tinha rcgulado a cobrança
pel<tencemtc- a cada hum dos contra os ou administrações rela:ti'Vamente ao assucal' e tabaco,
não pelas producções de cada safra, ma por
aquelLas caixas e rolos que estirerem ainda cxis-'teute nos engenho e tl'apixes até o ultimo de
Outabro dll oada armo, pois pela falta de exportação' se·achavão .ali retidos, e viria a pertenceI'
a qoalquer Contra0tador que entrasse não so as
oaixas do. sell.1aRno., mas as do anno antecedenbe: ,foi Sua Alteza Real servido dete!'minar que
essa Junta envie a este, Erario Regio huma nova
eopia do mencionado plano e anal1sc, pam eonheoimento das. vllntagens que 'dellerre ultão á
Real Fazenda, como tambem a conta do augm.anto que' 1:c'VO a renda das miunças no anno solto
e n~s tro annos porque se coutractou, o que se
lhe 'appro' a e sé ad1'erte 'á lunta que faça agilar
.a cobrança do dizimo que e acha administrndo
(e que pa\oa e não confundirem a produGçõe de
hum anno com as do outro, devem os cultivador
pur oom marcai de fogo em cada eaixa de
a u ar ou rolo de tabaco, o anno do eu fabrico mandando fazer publico POI' lmm Edital que
todo. aquelle v ~nme de te gebero que G acllar
'em a dita deólaração ficará (wdizimo delle -per.,j
/tendo á Real Fazenda, comct se fos. e fabri-
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Manuscripto authcntico.,

D. João par graça deDeos, eto. Faço saber a-ViM
Governador e Capitão General dé MO'Çamblque,
que, em consulta da mesa do Desembar~o do Paço
de 12 de Setembro do corrente, me foi presente
o despotieo l e criminosa facto de se abrirem e examinal'em na Secretaria d,esse Govemo pelo' Secretario, de mão dadas com o fallecido Governador,
a~ PI'ovisões regias que se dirigião ao Ouvidor
dessa Comarca, infl'Íngindo positivamente a Ordenação -do ÜVl'O 5.·, titulo 8.·; ao que tendo
consideração e ao mais que se· me expôz na referida consulta, com a qual fui servido con~ormar
me por minha immediata Resolução de 7 de Outubro do dito anno; mando que logo que esta
recehcrde , mandeis vir á vossa presença o referido Secretario, e em meu Realnome lhe estranhei ~
semelhantes procedimentos, advertindo-o que por
eITeito de minha Real clemencia, o rele1'o por esta
v.ez das pénas estabelecida nos §§ 1,··e 2. da
citada O'rdenação, mandando de tudo la'Vrar tr:l'mo nes a Secretaria e dando-me conta ae assim
se ter executado, com certidão de ficar esta registada nos competentes livros do Goyemo e dos
Juizos da Ouvidoria e Provcdoria dos defuntos e
auscntes. E no caso de não existir õ dito Secretario será intimada ao prescnte 'para não praticar
o mesmo em tempo algum; ficando os Goyernadores actuaes, e os que para o futuro vierem', nesta
m:esma intelligenci.a debaixo das sobreditas penas.
O Príncipe Regente 'N osso Senhor o mandou pelos
·Ministros abaixo assignados do seu Conselho ,e
seus Dcsembargadores do Paço..loão Pedro Maynard da Fonseca e Sá a fez no Rio de Janeiro aos
22 de Novembro de 1808. -Joaquim José ,de
SOUll:a Lobato a fez e crever. - Acha-se a {l. 4 v.
Q

do Liv. 1. da notação das O1-dens que 3e ercpedeTfl pela •
mesa do Desemhm'go do Pa(:o.
Q
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l\lanuscripto autheolico.
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lllm. e Exm. Sr. - O Sereoissimo Sr. Infante
Almirante General attendendo a que talvez não
seja factirel e tabelecer immediatameóte hum sys--tema ~e oompl'a!r e de despezas tal, que pô ~o
-aquella e esta SeI' prop-oslas em hl1ma e são de
.{
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Junta, para se proces,sarem as fO'lhas correspondentes, ou se proceder ás" averiguações convenientes do resto da semana e logo na outl'a se ão
subir o parecer da meS)lla. J,unta á, presenç.a de
Sua AI refia , ou aliás d.ecidir a Junta, o que julgar
a. propo~ito, se íl,materia fôl' de,sua competencia;
ordena que entrando, e assi.rn nos cas9s que sendo
roais- urgentes forem pr~veniveis, proponha o
Almoxarife, em Junta, o q\.w fôr pro,'avelmente
preciso comprar, ou d'espend~l1 '1té a essão seguinte, ,prod~zindo logo as amo~tras, os preços,
aI> quantidades, e .mais ci,ljcunstancias pela forma
que 'cons.ta. da Provisão de Sua A)teza, a fim de
flue a .Junta tomando immediato conhecimento. de
tud'o, ou l'esolvl!" ou proponha o que ther por
mais acertado; semelhantemente no relativo ás
guias de bOI'do, mandará o Commandante da esrluadra, que todas'(scndo possivcl) se apromptem
nas segundas feil'as, Eara entrarem nas terças em
Junta e dali sabirem com o seu correspondente
despacho, de maneira que tão sbmente appareção
no resto da semana, aqueIlas que tratarem de
objectos, cuja compra ou despeza não possa ser
pre,'enida ou providcnciada com a pequena antecedencia que se ha mister para bem se cumprir
alpresente ordem de Sua A It,eza, a qual V, Ex,.
Javá constar em Junta, para que com effeito se
execute prompta e exactamente. Deos g,uarde a
V. Ex. Quartel General da Marinha ~2 de NQ,;embro de 1808. -José Maria Dantas J?ereira.r. José Caetano de Lima.
A VISO nE
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Mao uscripto authentico.

lllm. e Exm. S\.'. -O Sereníssimo Senhor Infante Almirante General manda-me dizer a V. Ex.
t[pe lhe foi agrada~el o parecer de V. Ex. t relativamente á Junta interina da,Fazenda, quando
não- póde denar d~ lhe ser penosa a.Gorrespondenci-a. dOI\ Inglezes as repetida~ contem,pJações
,que Sua Alteza tem praticado para com eIles,
.chegando algumas ezes a preferi-los pelo modo
mais espeeial e extrao.rdiqario relativamente as
aC,tliaes circunstancias; com effeito omittindo
,mesmo tudo quanto póde parecer tão sbmente
pe soaI, vê-s~ que em vez de nos acudirem com
o pedido em todo ou em palte, e em vez de nos
restituiJ'em a nossa ,gente passão a prende-la, sem
que ao menos pass'lssem no aGto da e\1trada pelo
P~ço com"espadas nuas apaz esta. gente, pois et:,
J'ectivamente tem .proscguido na prisão deIla; o
que Sua Alteza sente e~tre,mamente, e a e te
j'espeito deseja que V. Ex. se entenda com Sidney Smith, pela maneim mais efficaz que fôr
possivel.
No concernente ao GovernadO'r da Fortaleza do
Registo, já Sua Alleza püz de acordo o ViceAlmit'antc Intendente da ladnha, e o 1\1arechal
Govenlador das Armas;. occasião está porque me
manda didgir a V. Ex. com o fim de se expel'Ímentar s.e eril possivel remedi·ar a escassez. de remeiros, estaberecend6 acerca dos Ih,dios mais
rlistantes huma pratü:a 'Semelhante áquclla que

1
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se obsena em Lisboa relativa aos Algarves; pratic'a que talvez se e tabelecera, ol'denando V.
Ex. aos Governadores da Bahia, Pernambuco e
Ceará que das AldGas dos seus di trictos enviem
ao todo 200 Indios destinados a servir hum ou
dous annos np Ar enal, ,'oltando depois ao,s seus
lares, com as "iagens pagas, e ,'estidos assim ii
,'inda, como quando voltarem por conta da Real
Fazenda, sem que se lhes desconte cousa alguma DO seu actual vencimento, meio este que
junt.o ás recommendaç,ões mais expres as,. para
que tratem bem esta gente, talTez conseguÍ1' afeiçoa-Ia mais aos nos os costlames e habilita-Ia para
formal' mais promptamente hum só todo com a
no sa nação, o que não pó de ser-nos prejudicial.
Tratando agora das amostras das madeiras, cel'titico a V. Ex. que se está cuidando em apl'Ompta-las, não só da que vem de Pernambuco,
mas tambem das do Rio Grande, onde as matas
e;xi tem men-os derrubadas; c pelo tocando ao
soldado Adrião- Gomes que faz repetidas faltas
na Impressão Regia, manda-me Sua Alteza
qual do dous pal'lidos lhe parece preferível; o
de castiga-lo V, Ex. como bem lhe parecer, ou o
de lbe dar baixa para ficar mais immediatamente
dependente do Admini trador da mesma Impressão. Ultimamcnte respondendo Sua Alteza, pelo
que diz respeito ao escaleI' do Intendente do
ouro, pondera V. Ex. que hum a falta neste caso
equh'ale a nenhuma, e que toda a gente disponivel, as im como o actual emprego del1a podem
constar da copia inclusa. Deos guarde a V. Ex.
Qual'tel Geneml da ~larinha., 22 de "ovembro
de 1808.-José Maria Dantas Pereira.-Sr. D.
RodrigQ de Souza Coutinho.
ALVARA' DE
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Coll, Beaz. - Delgado-.

Eu OPrincipe Regente, faço saber aos que o
presente Alvará virem, que havendo eu CI'eadó
J;isico MÓI' e Cirurgião Mór do Reino, Estados
e Dominios Ultl'amarinos, por Decretos de 7 de
.FeTereiro do corrente anno, com o util fim de
entcnderem em tudo quanto póde concorrer para
o augmeoto e conservação da saúde publica, fazendo desa~reigar antigos e prej udiciaes abusos,
e dando todas as providencias que ~ol'em analogas e conducentes a tão importante objecto; e
sendo necessario que eIles tenhão autoridade e
jurisdicção com que possão fazeI' executar os
cus mandados, ~ cumprir os negocios da ua
commissâo, pam que se não maloguem as deliberações que tomarem obre este ramo de publica
felicidade: e havendo os Senhores Reis mens
augustos pl'edece sores estabelecido regimento-s,
e pr.omulgadq muita ,outras Qrdens Reg,ias; foime oomtudo presente em consulta da Mesa do
Desembargo do Paço, tomada sobre a repl'esentação d0- Fisico I\lór, 'que tendo-se movido conte taçõe entre o seu Delegado e a Relação da
Bahia, cQnviB'lJaârdenax q!1e se guardas em os
regimentos' e querendo eu evitar questões 'tIe
jurisdicção, sempre odiosa e contrarias ao so-
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cego do meus freis ,"assallos, e á boa ordem e
remlar de'cisão dos n~g06ios, de 'lue QJuito depellde a paz publica; e sendo por isto -mu.ito
neoe ario e util declarar a jUl'isdicção do F.i ico
~lóI' e do Oirurgião .1Ór., e dos eus ~.elegadôs :
hei POI' bem determina'r o'se~ninte :
1. o Gnal'dal'..! e-'hãotixtteiramonte b regi\nentó~
de 25 de Fc, ereiro de 1521 , e de 12 de De~em
hI'o de 16õl, e todas a' mai PI'o,'i oos e LO",ldells
Reb-ja a e te re:peito deotetadas, e ém dh'ersos
tempos pub1icadas, airtàa 'depois de oreada i{
Real Junta do PrololTIedic,Ho ; 'cumprIndo-se em:
tudo que não e liyer por oulra derogado.
,
2. o B porque a jUl'Ísdicçãe dQ Fisjco Mór e Ci J
I'urgiao Mór 11e, e fGi sempre pl'Ívati,'a nos ca os
da sua competencia" não e'deve intrometter nenhuma oulra :Ju tiça ou autoridade ;A a~ltes oumprü'úõ todas o que pót élle fôr requerido a bem
d.o meu Real 'serviço nos negocios da sua ..repal'ticão'
os 'Go,'ernadores e Capitães Generae5
l1ari,õ o nece ario auxilio, quan(lo lher fôr
pedido por elle ou seus Commissarios, afim de
cumprirem com as obrig'açõe do seu car'go pe:l l(:)
meio detel'minados nas minhas 1eis c mais Rea:e:s
di p{lsições.
f
•
'
'5 .• Como o Físico Mór e Cirurgião MÓI' não
podem nas diver as Capitania. deste Estado, e:X>61\·
ceI' por si a juri dicção que lhes oompete, e que
'lhe_ he por mim con'fia~a: sou servido que os
'eus Delegado Cdm~ssal'Íos praliquem a me;;ma na conformidade do regimento de 16 de loia
de '1744, e da ..mlJ.is orrlên Reo-ia nesta tn~Wri'a
p'1blicada . e pelo que toca ~ jtirisdicção ciTel e
criminãt, exeêul-em o ql~e 'est~ determinado' nos
§§ 7 e lIdo _obredito regimento de 25 de Fevereiro de 1521, p'l'eparand.g os proce '0- e 1'emettendo-Çl., para :;erem ne~ta CÔlte jtilgados
a final pel{l Fisico i\lór, Oll Cirurgião !\lór, com
o De embarO'aclór que cu hOllve por bem nomear
para seu acce 01', sem appel1ação nem aggravo,
4. o Todas às sêntênças proferidas entre pessoas.
p(Ívilegiada
em materias da p'l'hativa jur!sdicção d'o Fi iç
101' e Cim' gião n-1M, por ou·
tra .qua,e quh' JMt4ças 'c aiMa Relações", serúõ
nulla e de nenllum rihbr, comO dada pOl' Juize inc,ompetent'ês'
Jál l1ei pot bem 'declarar
li que pOl' a"'gl'ayo se profého na Rcelação ,da
Bahia entl'e DioO'o Ribeiro Sanélle e Manoel
10'0a 'io a Clldha. "
.~
5. o (ontec.erlIl6 que 'os De]egildo exMdão os
l)oderes da' ua 'codirilissiio, extendendo· a j~lis
dicç.'io a mais do qoe lhes toca; dil'igirúõ as
partes qu ,e julgarem offendida , a SU3S 'repl'~scl1taçoe ao sobrediLos Fisico Mul' e Cirurgião
l\Tór que darúõ a
ece 'aria pl'ovidencia , 'eCo 'rendo- e de) 1 i). minha Real pessoa; e os
Goyernadore e Cápitães Geocrae me faráõ sabeI' o abu o qnt! elles praticm'em; a im oomo
o Mugi tradus cllja juri Jicções for'em dffetltlida par3 eu pl'ovel' do re~edio competellte.
E e te' e cumprirá como nelle e contém. Pelb
qu mando elc. 'Dado uo Palacio do Rio
J'aneiro, em 23 de 'o,'el bro de 180 . - P-nr' t}ip.rl
. com guarda. -D. F~l'Oando Jósé de Port'Ug·a1.~

n; .
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om todos o Registos compeltmies.
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l\'1 anil SCl"pto, alllhel/otico.

'"

'O rhesoureiro gerál das tropa desta 'Capifal
fique na intelligencia de não admittir máis( participàÇão a1g'oma da Intendencia, ou Oontadol'Ía
da lUaÍ'Ínha, além. d'as ordenadas pelo' Alvarú de
1'3 'de i11aiodo correril>e, as quaes devem:Ser todas
concernen es alOfficiaes, que PÓI' ha-verer!l desembarcado deVem tornar a ser pages pela The oural'ia, e para mais se simplificar quer a escripturaçã'o, quer os pagamentos lréspectivos, entenda
que tódas as g ias que passai' devérúõ refel'ir-se
até fi firh do mez pl'ecédente áquelle em que as
passar, e todas'as que receber ~eV(-ll':1Õ semelhanten1~nte repQrt3r-se até o fim do rnez em que
fOrem- expedidas. Quarlel General da M-arinha,
.em 25 de Novembro de 1808.

.,
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Mau \lscri~to ·'autllcu'tico.

D.IF'eman José d'e pOl·tugal., etc Faço saber
11 Jl1n~a da âdmiElistração e .Al'1'ecadação da Real
Fazenda da Oapitania da 13ahia: que endo presente ao P'l'incipe Regente Nosso, Senhor a sua
co\Úa de seis de Setembro deste anno, em que
participava iter 'mandado pTaticar la cobran9a
tios dir:eitos "le 400 l'éis por rroba de tabaco que
sabe da competente Alfandega, para 'consumo da
terra, nomeando o ESCJ'ivão da Ementa, e o do
Registo da me ma Alfandoga para Escrivão e Recehor deste direito, -com o premio de tres por
cento deduzido -do l'enílimento liquido que entrasse nos Reaes cofres" e que já forão recebidos em
'o' '.~:o tia diL'0.rmez lo5:jj)Soo réi" pertencentes ao
mez' antecedente: foi o me mo Senhor servi.do
d.elermii~at' a essa JUá'ta, que SU pen~a a oobran~lt de ilites direitas feita 'P~!os' óffi;cia~ que nomeou, l11ilodalldo fazer a a1'recaclaçãa delles pe.lo
The,&O'1IWéirb Ela Alfandeg'a, sendo irrcluidos na
cerbtlãó mc'osal do rendimento da dita ~ taçào,
afim de se evitar ~sta despeza em ·táo facU eDbrall. a; "cujos direüos per este tnoll.1Q arreGadado , a mencionada Junta fará 1'C1Íl~ Sel ao 'Brado
Regi'Ó, I ara Se ~he dar 01 st!n ooI1lpetente «'CSti,no.
que essa Junta cllmprirÍt como se l;he ordena, sem colD.tudo Fazer repôr áquélles Ollitlipes
o premio que receà'êrão. lFi'ancisoo de Paula
Souza l'tlota a-fez u{) tRio de Janeil'o,"a 24 de No'vembl'o de r808. - FJ'anoisco de Paula ,cabràl
le l\-Iellél- a fez escre'Yer. - D.- 'Fernando J,osl' 'de

°

PoHug·al ......:...Ea..irahida do Liv. 1.. de Reg. glJra'l de
ol'dens expedidas áS Juntas de Fazenda à. 'fi'- ''!f5'.,.
llBCRETO DE
I)
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Cdll. Bra.z.- Dclgalla.

Sendo cónveniente'jao mell !l.ea'bservi9(i)-,' elao
-bem pu>blico, augmenlar a la, OUDa -e a popular
cão <fIlle se 3:Clbà muito 'dimirmta este Estatl.o-; e
..por O'UtilQS motivos que me fOi'ão Ipl'es8ntes. itai
p'<lll' 1:1 em , que aos ..Estrangeir,os residenres DO

,,
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Bl'azil se possão conceder datas de'terr.as por 5esmarias pela mesma forma, com que eg'undo as
minhas Reaes ordens se concedem aos meus Yassallos, sem emb-al'go de ~aesquer leis, ou ,disposições em contrario. A l\lesa do Desembargo
do Paço o tenha assim entendido, e-o faça executar, Palado do Rio de Janeiro, em 25 de 0"embro de 1808. - Com á Rubrica do Principe
Regente Nosso Senhó1'.
AVISO DE
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Manlls.cril'to JlUtbenticn.

I1lm. e Exm. 51'.-0 S'erenissimo Senhor Infante Aln1Írante Gel'al considerando por hum lado
que os nossos OfIiciaes de Marinha, no estado
actual dos seus conhecimentos nauticos podem
felizmente incumbi.r-se de executar a bordo todos os calculos e obsf\rvações conducentes a de~erminaçãó c).a derrota; e por outro lado que
cumpre e convém adextrarem-se os mesmos 01',
ficiaes no exercicio elfectivo dos mesmos calculos
e observações, mediante"huma pt:actica tão activa como indispensavel; advertindo outro sim,
~e devem ser conservados os actuaes Officiaes
nauticos , passando de Marinha as respectivas
obrigações delles suave e. successivamente, donde resultará mais occasião de emprego aos segundos, sem prejuizo dos primeíros;' ordena. que
V. Ex. passe as ordens !l Officios necessarios,
para que de hoje em diante, até nova determinação de Sua Alteza, se coo ide~ o estado completo
dos Officiaes nauticos a bordo das dilferentes embarcações de guerra pela maneira seguinte, a saber nas naos e fragatas, hum p.i\oto primeiro ou
segundo, hum Aspirante de Piloto, e hum Praticante com pt'aça, ou de l\Iarinheiro ou de Grumete, conforme parecer a Sua Alteza attendidos
os serviços e conhecimentos, de quem hou,'er
de ser admitticlo a esta praça; e, que tambem terá
lugar da mesma. sórte, nos bergantins, onde de
mais a mais embarcará sómen'te hum Aspirante
<J.e Piloto, augmenta'ndo-se hum segundo Tenente ao seu Estado Maior: pelo' que manda Sua
{\lteza, que seja da obrigação dos Commandantes e dos seus immell.iatos (quand!l menos) levarem para hordo 'nstrumentos l1a'utico's que' sendo
srus PQs,são servir para se efl)';itllarem as obser':'!I~ões sobl'emencionadas; obrigação. que tendo-a
sido em certo modo para todos os Officiaes que
se prezão de est Idiosos e zelosos por' ehegarem
ao auge da perfeição na sua profissão, deve serlhes menos onerosa do que aos Pilotos, comparadps os me~os. gue o Estado fornece áquelles, e
a estes Offi'ciaes, ..para o seu respectivo tratamento. Deos guarde a V. Ex. Quartel General
da I Marinha~ em 25 de' Novembro de 1808.José l\'Iaria Dantas~Pereira. -Sr. Rodrigo 'Pinto
G.uedes.
.
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e culto da minha,Real Capella, haja hum Thesourciro particular: sou sen.iclo ordenar que pelo
Real Erario se entregue por quarteis ao The oureiro' que eu fôr sel'vido nomear, a importancia
da folha das congl'Uas e ordenados do Reverendo
Bispo Capellão Mór, i\linistro e mai' pessoas empregadas na sobredita minha Real Capella, na forma que .até agora se praticava com a corporação
da Igreja Cathedral de ta Cidade. D. Fernando
José de Portugal, Conselheiro de Estado e Presidente do Real 'Eral'Ío, o tenha assim en tendido e
o faça executar com os despachos necessarios.
Palacio do Rio de Janeiro em 26 de o embro
de 1808. -Com a Rubrica do Pt'incipe Regente
Nosso Senhor. -E.'lJtmhido do Liv. LO de Reg. de
Decretos, do annos de 1808 a 1809, a fl. 122.

DECRETO DE

28

DE NOVEMBno.

Manllscripto autbcntico.

Havendo determinado pelo meu Real Decreto
de 20 de Agosto do corrente anno que o despacho
das guias dos escravos que vão' para Minas, se fizesse pelo Real Erario, na forma porque dantes
se expedia pela Secretaria da extincta Junta da
Fazenda desta Provincia e isto por se' não achar
ainda em exercicio o Conselho da Fazenda; e porque presentemente principia o dito Conselho o
expediente das suas incumbencias: sou servido
determinar que a referidas guias sejão por elle
passadas, á vista dos competentes conhecimentos,
por onde conste haverem as pessoas pago no meu
Real Erario, não sómente os direitos competentes, mas tambem a impot'tancia dos emolumentos
'das assignaturas das mencionadas guias, os quaes
em virtude da minha Real Resolução de 4 de Junho. de 1805, devem entrar no mesmo Erario por
suppt"imento as urgencias do Estado. D. Fernando
José de Portugal, do meu Conselho de Estado,
Presidente do Real Erario e do Conselho da Fazenda, o tenha assim entendido e o faça executar
com os despachos necessal'Íos. Palaeio do Rio de
Janeiro em 28 de Novembro oe 1808. -Com a
Rubrica do Pl'Íncipe Regente Nosso Senhor.Ea;tmltido do Liv. I. o de Reg. de Decretos dos annos
de 1808 a 1809, a fl. 121.
CARTA DE LEI D,E
Co~l.

29

DE NOVEMBRO.

Braz. - Dclgado.

D.· João pQr graça de Deos Principe Regente
de Portugal, etc. Faço saber aos que a presente
Carta de Lei virem, que tendo sido ins\~tuidas e
creadas as diversas ordens de cavallaria em todas
as i-dades, não só para marcar na posteridáde as
. épocas mais faustas e assinaladas, em que se obrárão acções heroicas e feitos gloriosos em proveito
e augmenlo dos estados, mas tambem, para premiar distinctos serviços militares, políticos e ciDECRETO DE 2p DE NOVEMBRO.
vis, sendo esta moeda da honra a mais inexhau""
Mánuscripto autbentico.)
rivel e a de mais subido preço para estimulo de
Havendo determinado que para 'o pagamento acções honr.adas; e ha"endo sido por estes pondas congmas dos Ministros e despezas das alfaias derosos motivos creadas as que ha nesta Monar'l MO J.
28
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chia; mas olio podel1do 'ba5\"IU', p,o~oque t~n~a·se
lhes unipo in tituiçõ;es e ,cm em.'Ún~as j ehg·lOsas·,
não quadl-ão 3'os Jilstra<ngeiro's c}e divers·aJf4.'ença 'e'
éclmmunbào, merMedores' tle p_L:eITlÍlOs desta,·narufem: qi:kl'endo eu não é, assi,goatar nas ena's
vinuOlll'as esta memora,,'el épooa, .em que,àportei
futízménte. a 'esta partetimportantissÚil1a. do meus
és-rauos'; 'OS' quo.es por mei.oldeste gcallede e exliJ.-aardinado a Qlltecimellto e pe1a. 'mmen1sa"riqueza
dos 'I'h'eSOU1'OS que .lhes pi odigali ou a iIiatUl'eZa e
pei libcl'dad'ô'Íl iltanqueza QO commerbié\ que fui
serTido concedel"aos eu~naturaes; I:lão de alevarsê a hum'g4'a-O d'e cónsideração m1'li xantajoso : deejaotlo otiti·o ~im premiar os di tinctos ,sol"v,i90S
a'é algUos ifl.ús~res EStrangeiros, ,'assaJl(!)s'dlil meu
aoti-g"o'e fi l 'Â.Uiàd'o.Eil..'ll:ei 'da Gl'amilll'e'lianha, que
me acompanhúrão co~muito zelo ne ta ,'iag'em :
con iderando que a unica ordem puramente politica e de in tituig'ão' POI t.ugúeza;he a que' foi "::reada
na era de 1459 pel Sr. Rei D. Alfonso V de
muito illustre eesciarecida tnerhôi·i~, denomioado
o 'A:í'rr ário ,;lClilOllJ rOlltlitt(llo' deúorWlBÍ' da'Je paJa,.
paq;a.qeLelJ.t ar·o dimso' áconteciniem~o da'conqui tá
qBC e~prellen;d1h;a'1'6'que com'U re.riov.açào dolla
,e em~]em, ,osp(lJnderosos eniteiS·lfih ,él'e'a.l:signalat:
o feli~. aC011teri.i'aren:liID (da ;sa1,,'a~0 doa lHónal'crua
e. c1 . j'l'llosperidllfle, e' augmehtof deste>Íel;la46 do
Brllzi'1 :e, de p Dehll1all 1:àmbom ,aqu;é1lés 'm~U6 ,·v.as"
&alllils que Jill'of~ir.ão ai h'Oili~ de aCIDmpanhal'-mo
Ir'todos os us iÍllJer.esses· ,flaàamlonân,do-ils p'3l"a
Mt-em '!l feliz di~ ae me se'guirem :·,fui selrrjd inlÍtaut'aTI e 'I'On(!)iV1ar--a soB ve'cliba: ,o-.xwml' da lespatia' p 01' .
D'é~1'elf() (d~.r5: ,de ~1,a40 dO"corntmte,anno 'qoe.se
p\Qbíl'iqadl' lCtll1l' esta mirlha' OaTbai'.ciIe.Lei·;·, palia
dll\'-lh~Jinlris eS'llaJruidadre e cspJendbr;. tendo .ouvi(hlJ!'o P3ol'úCleL,:dn:pessoas m.uânLoutas, ~ui-:a:olo
s'a do {DOU Rfe'~8erviçó e lia felicid<tàe Idesta i\Iol1à olTinfbei ~l"bem de~oTImÍJ')a'l'\to ,sêgl1i:nte: r'
')11. '!AI tnéoGimráci'a I(i)JJde:rin. /icauá-desigoada.p, m
otltXlm dá'Tl(l)l'te·'o ESp'a'Cla, sendID ,eu o ~TaIÍl-me&
~r~~ d' lho "~I G,oani... 6ruzd~.orlmll1êmradJGI''7l\IÓ'r 'o
, 'P:riJ'rcipe d'al')~eíra, Gram'Cruí'l&ila'V'eiro o Infante
n. 111 O'U l, ml'lu muito amado oopuezados filhos;
'e .ol'ain-C~ru7:·AUiol·CS Ó ofante D. :FoedFo Càrlos;
meu ttlUJito 'pl'ez'ád'ID sopr.i1]hq;. e mel praz oul:I'@
'SIíín '(teilel'ú'\~l1al (p.re .p'll a (j) 'futur'o serão sempre
Grao -l\iestres os Srs. Rei \ ele t,!\ 1100aTchia '6
Grans-Cruzes os Prlncipe~s..1Jlfaot(ls, sendo Commenelarlor Mór Osucce SOl' pl'esumpliYo -da Corôa
e Cla'Ve'lt o Itiais (elho r'Ws IMal'l'tés ir 11. feres o
que e lhe segvit:.
I
I;'
I'
2. o Terá'!1 ~esma ordem, além dos sobreditos,
fflái'~'abzé tj;râhs~i' ~ê ;'geiS'IefJ.'eé~i~o(05)~15 is·ho..
iJó'r 'flH I: i;J IqJfá'ês assá'i'Yiõi pof' ao fJgtiid.(acle ta
ê{fe 1.1 b ria mlJi'lêrUêJal~in ·deIJlt!s. isdfão ~'lDo
-rde:4l:l .,Ildi ailmã ~é d'adlà''m1i,idl' ~ prê é"ritB:Çã0
'é'a'~ulllii ti b'óli1pelf'á ~rdtafflel:l'td'lI{i Exl:eU~'âci'à
)'1éla g'ra'd'Olàçiio (ç'm'que '~,fi'Í~l:!l~'; \~'b-ásO-: o 'tiã'0
hã'd';. pelánóUl ll~ó 1ietGr1l!nil~z~f.lles'fidà'rÚ
O

o

e'

p'ciHdri . hlJb?rl,1'

. 3;~I)~dij

.r

, .'

I.

'r

d, •

III

III 'IIJ

LILã ser IIYvê lt'ti" lIa é ~ii HigBlilaéle
~ lfUétl )ll&S'htlni
salI.d. ,·tt.ue m<il!; eff~ere'ní
h itjãdo 'ato mev Réa1 ei'i-'í, o por al!Ço~ Jde ~tá
'Y!ftIh "Tiá cá~:e iI
Wi~áIt'
rít.d 'rt;tÍ>HiOOW'el!:' í'1ti:t%
1l 'i' ';'a r; <iówi étê' ~.f ~e 'IYà"'ptoJmdâll .i' 'q ':fi
,"
f

!jOsl\~va.do ao meu, Repl.arbitrio o ava~iar, a
qp.3'lidud~ldCoJs_erviços qne,merecem .asila hO}l1~OSa

caudo

fE\COmpansa:. I , ., 'I
1''''
i4. o "H avej'á, Qi~o <;ero~e\ldado'Pes eITectivos'; e
houorariosf os 'qJie ,e.u hou:v : ,l~()L' b~ln nomear;
as €junes' irão passando pa~'a elfectiY9~ quanclo
:vagur'atguma co:t1lmcllda Fl'0r falicQirrrento dç aJg-t.nn Colnoflendlld'or sQg1.lndo a aoti.gnid~de de sua
nomeações. Serão as comq,lcl)'da/\ igualmentl'l conferidas por sel'Viços rele,ante que me tenhão sido
feitos por pessoas distinctas pOI' empreg.os milita•
1
res e politiéos~
5. o Os CaYal1ciros desta.. ordem sel'ão tambem
pc squ,,,c1,l(o'qtE\ 'e«imento releNote e cnpregauas
IlIJIlIDe.U '&''11Ti"J
nn~ 1 .,.
~~PITI iço', ~ só ns,e~ I lar.'·õ, 'e,Jtas,
mercê
Jl
•~
I:W 'ecornp~p.s~ L~e se~ iÇ05, se;m !Il,le, seja )Icit,o
fkalgue91.'!PJI.~~iadp"com a Vené ~ de~ta qr~em
1,eo l,I.Q,Cii\f pml qp..trp a wercê qu,J.l, gie .foi f,ei.la i ,Os
sei? ';PrimeirR • qpe for,em nomliadp, JC:a,'alleil"Os
m . teraõ, ]'u,ma ten"a de 100 . 000 rei
.de ta"orcle "'J"'""'P,
~
lõ') ~
bl
'f;)
e 11'101' Pf.0r~e. d,e algup:t .uel!es succeae,rA ,na teJj1M
o qpe :Br~Wf1der ClJ,l '~n!1gprda,de .. I ,
,
r '
_ 6. o ,7~ insignia de ta oqlem será hUJ;l1a c)wpa d'~
puro redqndil, que terá dé hum lado a min~la Real
cffigi.c e n,o reN'crso huma espa~a: éom a 1etravpJw e le,ald,ad -para os simple C.avalL il'os~"
P<J.J;i\ os .CoJtj1P1~daçlRfes e Gl'qns,-,(; r li zes \p'ú m<\is
hum~ tOft',e. np 1;'tl1. p ,1p.11f},; e noderúõ
t
l1D I
~l.,
l'd I J casaca
" "
l,l.S~1' fIe G11apa"ePj\;<fHe ~cn1;lãe a esp u, a ,torre
~:Áh:gen4illlaciJD.~I? I'el;iga,. , . ' . ' "
" . o As.meçl;}lbas.sel'ão pendentes de ~tá aZ,111,;
~jO. ;GrHJJs-:Grl,lzçs '~t;áõ por c!~a da ca aca., ou
f(\qd:,l, h;wd,a;; R ,e l;na OÔ' e Q1;1D;l, Çlo~~F \{).r1JlAa,~ I
cl~ \'lSI) q,a? ~.,torre. (~o~re eDas .9/3 qJas ,de Cprt
fl gTançl.e gfl.Jlil' \e(fiO ~iÚs djas trarú'Õ so.as banda
por cl~alc4 y~ Vil-" coroô lle a~erp'}jnado, e prati()~Q q\ip.rap~:-C 'Hzes, Cow.meo~~,êiores e Cp"al~
lt);iJl-Qso da~, \reji 0rd~n ,mjlitares; e GS colare~ e
e.1;1a;pas sJ'lrij.';ÇpcoJil,foqne~ aos padl'qes que.Tão des~nhf\dos"1>, rr!' .. · lo' , , )
,; . "1
. , 8. ~ ,,4,5 G1ial1s;çFIt~~s"IPOl' f De?jmento dos qU,e
~~ ti~rão 'l r ãqJffitregues t9. m.e~l ~IiDisll'01 ae
Esta~ç çlos Negol:lPs clp nj:az~~ para ",me razor enr
tr~ga jdtrMílS; ~,pc;\J eDe fÇ.esmo serao remeltld~
áqureRes f\ ~ei»,e~ 'pom el; POL' bem c, nfe~i-la~
_d}-,o \ ~Wç\ PIRm, p..\'iop\pf\l da rel)Onç~,ó . dest~
orc;l~"Pl'cwtiIWr,~?;gI~-andes acçi;ies ,e ser':~f91s ({l),.~
EC<Dl~ifizer!'1m"
.hf>l·!p.Qr
bem estabelecet:
seIs 'comfY"""""
11
I'\""~J
,.') ..
~Q.da,
J':t- '& sei f~rilJl,S-CJ'uze~(;elleGtivôs-ql?~
Jlã.o d .lfQI1f>?:Jtjr. em)lUQ.1a dO~Gão a~ duas l,ego~
f1~J'rp!z IC\U..q:t,l,<J.tr,Q, ,qlU.ad5adf\ .qMe,;ra. .cad~ ~'w;na,
.e,'Q.it9f·9.9l:J1mepWJ.s 14~JlegÇl -e,p1eijl. afl,J/'*~ ~u
4.Wl- I~JhpP'MI~rfo ,;quf141'adas 'pít 'p . s '-10 o :m en ,
.çla11,ol lj';I'J': . '1'1.,,, ) .
o .;~"
"QÍ L:.
- .,1!9I-· I J;:S~ifO~~9di\ coI1 ,ta, r,~í1.quao.tia?df
!dqa~~ '~'1qJ~lI}a .9-~~0 ,qu.j'l fis, ,; r lOCA '0 e e.1 .Jl.rqiV,j}j..J;jld:9J/il a):/' 9J.u,ta,we ol p'~lI' cQ'J,ti;aq~ el~ . q~l,e
AAnlfulB;r ;fD,e~s 'é!: PfllQ lteub~ 19J!OlJ.1~0 1,( , .
posse, ou qualquer outra preteoçao.
_ .1 ol'
1 \," Por múrte ~mendadorespassaráo
ellas para l.l!'lp~ a1lfl~ Ctt. fi,W:'l m J1Cê, com
todos os augmeotos flue tivel'em; e aos Commeodaelore serú ti~it~ al1'orarem pá.l'te do terreÇ}o das
'CIfÍlM\!~'fi tãsda (}(JlOJ!w~ brr no~ palrà aogmen ela
!álttii uJit\! l'a'J~. P" ~~lãi .• J,nweél::fftlúlaJl~IfÔIl'(l)
, ItJ·,fi'7

~.

.(

IJf"

ANNO J)E 1808.
canão'Com todo's ,(j)S dlteh:.Bs e,Ca<yIl}dade qilll'e telllj
os ,Srs:ddireot@s' em.qU8Illqufll' 'affo'nameutol.
.1,
.~~,o Vagaowralg lima commen.da ponanollte dOi
Commendador', 1000''P0Tq.l.<l.saja 'Pi'~V'.aclo Ulla p'Ü'~
sentença pNl('cridft lel;l8'lm6ote, po ,delieto porque
a deTa perder:; o 'MagIi tnádó, do'lu~r cm que,
ena l'ôI' s-ituáda, fazllndo J.O'go humaIle.ga1arrecai:'Ia'Çãó ,lime IÓailj{v'wnta, 1) elo cI\residel1teudol meul
H.~al Ed,l1io, e'pelo(!) mesroo,Magi trado- se maudarú aaministl'ar., "em"qt:l'am:o llslJill,Clflyagà e ãté
que sej.a de oo'v1j) c(}Il,femdap'eJ:a p1an.eira estab(llecidalf>0ras minhas'Lcis.e)mais H.ea.e J)j posiÇ<ies!'
13. o nO.total'dê tas'Comm.etida ha,deGou titui!'
o-patl'imoo'Ío da ordem; FC palia se,estabelecerem,
precedel'á'0 linfdl'ma9ÕeS das 'Jdi~ersa . Qapitanias
deste estado., para se cOllhécer, o,nde ha ferrenos
iii cultos e IdeSOpI'0'Veiladó.s <jl:le .com çnhild pm:a
esta, ÍJ\stituição , ,cujo llegiaieo se ~estabelcce.vá
mellldr nos estatutp& quefDlaBdo f&Fniar para esta'
on1em.
I
t
"1-"
'
'-1/4. ° Em cada a:rfno ino,àih 22,de,..Jr.meiro, ,em
memorial(~laqneile em rqull f pori:ei ,a,leStes ~sta
tlos~ se oe'lebl'al'll <a-fo'tll da ordem pela maneira
que eu 'hou
}l 01"'bem lregulal1. I
I)
,I
'"
I
- 1'5. o 'Irei 'fl0umáo;uonearJlegar o ameI cl:ecí.são
e expediente dos negocios desta lar em ;{dUe a.da
Consciencia e Orden .:que entenderá neltes pela
mesma forma e man<;ira 'p0rffilc o faz nos das
mais ol'den's.
rI
•
I f ,: li
'. ,: ,I
16. o Os CanUeiro ~ a quem eu fizer mercê da
insignia desta ordem, depoi de tirarem a uas
Pi'ovisôe ,-I;e Qp\!êsêntxl.r{ji) i em ho.ma r da "casas
do mesmQ/'ll'i'ibun I é'pre Ila-d~ o.juramtmt'o d
,'nder fê léaldild . lhes lançará 'húm ~a'\{aUeito,
ou 'CoIírrJ1enfbd-e1' dal l'efel,j8a' '0rde:r:n ,lIajnsigniá'
ceio a ister1ci~ de ffiailà u ,'J.anarldo'-se -dissa
tlwmo em humch 1'0 quélllliverú 'Parare te fim. '
I,'
O pl'Ív'il g'ios destA ordeIri'sel1ão os IDQS!bos de qlie ~ g'o'Láó os eGr-ans Glrlues, Cenunen~
dadO! os-o Gã 1l1Lloiros :daslt~eli f'1!luens111ilítate:s; ,
t:e1'Üo pOl' e\.\I!J l1iz qul:dê1denomillará dos ,CaiVa,lleiL'os da rónlem da' torpe e esp'aü'3., ihum J\'llUiis-'
~rátl.ó d-e ilisti~ltm:lIS( atl~l'açãoltjueldi!Yeráts'erJCom-'
nienllador, 0\1 1(h'Il'-y:1t1 iro /:la inà!rIDa Or6EmlJ.'
, t i8, ° ~s' Qrab~ rúz'es de'vêID, pre'âed'or aos C oml11llndad~j'es; llllll.tHle aoonteça .oEiFl'coi tel'em juntos; e efitt'e' si s'eIlã~1>\leCédiÜbS'~'eltt fd'g:nidlnl:es
seguf)lélo a"g'l'âduaÇ'â'ó llmma 6:t'j>osta ~dG 'hum
pelá sua a tigt3'idoatle tia Morlu ão" ntliroê' fl
G'l"lIm-QrU'L.·' ' I /1
•
I,' :'ld,;J 'Ii ,:-, I G' II, ,,1 ..

ar

,.0

-

9.<>JlJ)cYI!Jlldõ ~r ~6ra o!'demllegt'a~u

~ro,l
ÍLldo .qu~'

priaàó13 pnrà l {) Iseu regimonlJ e nãb coo
'
se façfrtj'seD,ªo'l1epoí €le 'C1'ead~ e eSl1abolecidas
lfS~O~'ID'b'tfJ)1áSI?'OpaéáolqU~Ip'é].c:11motill\iici tI'o o'
Socl'e[lttl0 dellEst'ã'cl'ó des N'eg0oids- i O Bpàzil se
~~ójó1lôêns ~ftra' 0& Gi'>\l~Ji a\1l(j, es da divetsa
e<i'p tafiia!gitldste ~s 'Ido, a, fim i oeicftl h)f~rtl1em\
9S t renGS Jlf etbn n:!
u,ni'Capitftllias 'ball1ios e
~L\lI~n\)a oSsern po&SúiHo é-otjIl1.'as-<liroU{[5~an-,
eléls ne eSSa!'los· patá· o stalit'lleo.ifuen "desms
eIHn'E:l'é'l*Jiá ':':e '&.Ut.'l'o 'Sim' qltié &i>'Fmlidas' allas I' rff~;~lIiisa le' tútló oJniais
oê1l'llél1l',Q e 'O'rmem,
os é5tal!u'~ós para l~rmez'a c '90mi:~Werl~ desta
eFllem.
i h' \
.
.&.)
iUpl~ll
't' r
d~'e~
tlYn~'rú ,. bm'9f){(\lliUe.ooatém.· "cl~

4u-e

I.

I

"lr

••

:lU

q.uê Illa.aclo, ete. Dado no Palacio do lai..9 de Ja'
nmw, em ~9 Ue 'oyembl'o de 18Q8. -,Pllil~GlPE
oom 19'\lal'da-. '-D. Fernando J.osé de Pel'tugal.

G.om :todos
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IIIarruscciptQ autnelitieo, ,
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Regislos CP1l,lpetentes.

1."e1'oaodo Jósé de 'Portugal, etc. Façp sa-

b~l' à Juntá 'd'a Admini tl'acão e Arr'ecadacão

da

I1t<í\1 Fazenda da <:apitaoia' da Babia: que "subin~.9' R~alpreseoça do Priricipe R~gente Nos o
S,en~\or a representação de 8 de qutub,ro ele 1808
qve essa Junta fez piH' e te ~~áI EraQó, em qu~
mostr,ava o inte&esse qu~ resultava á Real Fil.Zénda, ela partes sendo arrecadadb o subsidio do
àlg9dão )leIa recebedoria que es~a ,Junta tinha
cr~ado para que forão, 'de tinados Olliciae coml?.ctt<ntçs 1 pa1'a se cobrar o sub iÔ;ió do a sucar e
t~ac'6 ~ o .dizimo do mesmo ~Igodão, o, qual
~J/iàic!,90 algodão se tinha desJlnncxado daiuelléi
rec6bedo1'ía, ,e passado para a l\lesa da ln :recÇ~IR pO', Ç,arta Regia de ,15 de Abril de'1801,
~!dgiA~, 'ao. Go,,:er,na,dol' e ,capilã.o General' cJ.e ,sa
Çapit~nia, ;" f9.i o 'mesIjUo Senhol' senido anHuIT
e \pproY~rl_ a ua: reprêsent~ão, determinando
q I$'} ~s a J,un~a ~ara arrecadar por aquella rec,eb'1dori~ o ',i'eferido sl}bsidio do .~'IO'o,dã~, sem qbe
QS Ó.qIc.la,es neila ~mpregados perce.bão comníissão algUPl1/- 1,)01' estê boyo receqimento, por fic<\t,em j~i §'o~ejamellte re~umerildos pela Adminis·
tl:a~ão' db dizimos, faz~né1p participa9ão á -dita
lesa de Inspecção àe ta Reàl cLetel'\:tlinação. O
que s parti.çipa a, as a Juntã, para que a sim o
I
,.
"
'demora.a' este
execute,
enVIan d'
o sem a menol'
Real Erario a quantid:pl'ovellibdte do dilÓ sub idio', a im COIDO toda a "lIlai ao mesmo Erario
de tinadas ollf01:m.e lQ;J'l, estA rec(jmmeodado, Cazemiro de Oliyeit:a Dias a fçz no :{tio de Janeiro,
em 29 de otem bl'o' de' 1808. - Francisco de
:r.:j./-lla C~J;a1 de leIl,o a fez e,screver.:- D. Verna.9tdo Jo,se d.e ,p,Qr~l,l~al. -Emf?'fhida
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l'1Ú) 'SereniaSi:nno Senhor. Infante; AJ.mivante GeMl'aI or.dena queiVl:Il. se aprom.p,'l<e ;para e transportro' aoro bJleviliáde 'a cl,lmP\lÍL'. 'o que lhe tem
elldCJ1ado, e manda rremetltjp-Jj J a' 'ncll1sa ao..
pia, dá Gar~a R-egia ,de 8 dé Mali 'o, de 1 ?o5 'pal'él
ua Ij 11 telligerloihj~tecammefldan do:.lblj< q ue ljú inai~
tlei«e dorMe ai Q)le , seaão''01l\ito ,. UPI' qa t-e,nra,
e1que l"Tooure ,apl'e-S3.'L' o Itr'aMpOl'te d'll. Il)a"~i~
ras·oormdas ; por r' agol'a o -tempo mais (a);orovel'a 'l1c·t['anspor~e fI} lltial UI orde: ará com'
maiol' couheeim
o qe .causa.:, . abe~dQ ,que no
engleuh'O (fu 'ir oã'o Coutinho ,peorl3ira e, ,seu S..VÍ/:\inhos,' he' ~>ITde em.stem a millbQl'e ,màtleiro.s;
qtre estas ,em lembarCar ao nOl'li!> da (Cái.~,
onde 6er'eap.lJe~0 1a08 MestL;es' d'~ b~l't:aô {>fl1.la yilQml enmeg.a-Ias DlI1dilIha _da. 'G m.as..ao l1l1<tI~~.
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rife dds armazens Reaes, o qual deve recebe-los
por ordem do Intendente da [''!adnha que em
Tapacorá existe o Coronel de Milicias Ignacio
1\lanoel de Lemos Mascaranhas, a quem se entregou até agora a direcção dos ditos transportes;
e que o dito João Coutinho tem até o presente
aquartelado em sua casa o Offieial incumbido
dos córtes, persistindo alias no referido Porto
da Caixas o Capitão Ignacio de Oliveira de Abreu
que tem tomado couta da madeiras, quando
ali chegão d.a posse J e feito conduzi-Ias nas barc.as mais usa,das para esta conducção. Em Macacú houve outro córte na Fazenda qu~ foi de Antonio de Oliveira Braga, situada junto ao Rio, e
ncsta Cidade exi te Antonio de Amorim LiJIla,
Capitão do s~gundb .Regimento de linha que por
haver sido encarregado daquel1e córte, pode informar dG que lhe he relativo, e da casa onde esteve aquartelado. Em quanto aos pagamentos observar-se-ba o antigo costume de se entregarem
todos os 15 dias a hum Omcial inferior aquellas porções que fOrem precisas, as' quaes seráõ
entregues a Vm. pelo mésmo Omeial inferior,
para que Vm. as distdbua com a devida formalidade, dando conta de tudo a este Quartel General, co~ quem procurará COl'l esponder-se frequentes vezes, nando parte do estado da sua commissão; e se Vm. achar quem queira incumbirse de pagar, recebendo logo depois o dinheiro
na Intendeneia desta Côrte, he da ·vontade de
Sua Alteza que Vm. proceda a elfeituar, e a fazeI: saber esse ajuste para se corresponder a tudo
com as deviàas ordens e providencias. Deos
guarde a Vm. Quartel General da Marinha, 1 de
De7.embro de 1808. -José Maria Dantas Pereira. - Sr. José ç aeta"(lo Filgciras.
AVolSO DO
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Manuscripto aUlhentico.

6 Serenissimo Senhor Infante Almirante General ordena, que Vm. se aprompte afim de passar-se brevemente a empl'ega!··se na commissão
do cárte, serragem e conducção das madeiras em
C;lbo Frio, Rio de S. João e Campos de Goitacaze , para o que deverú trocar as suas instrucções com as do Capitão Tenente Guilherme
Cypriano Ribeiro, a quem vão ser remettidas as
preci a ordens; e outro sim manda o mesmo
Serenissimo Senhor que Vm, fique na intelligencia: 1.· De eri til' em Cabo Frio o Tenente Coronel Antonio Pereira Gonçalves, encarregado
de ordenar a todas' as barcas conductoras de madeira daquelle sitio para esta Cidade que apreentem aqui as suas guias do Intendente da MarInha; 2,· Que no Rio ele S. João he o lugar
,lOico onde estão estabelecidas serrarias do taboado de Tapinhoan, reservado para o serviç.o Real,
oomo con ta da Carta Regia que se remette por
copia, e que ali mesmo se tem oommettipo ao Sargento Mo!' Luiz da Co ta l\Ioreira a fisealisação
as im da serragem, como do corte desta madeira, da qual .se precisa muito para as .embaroa!1G6i miudas, e fOl'ro das maiores, assim pomo

para toneis e pipas; 5.· De haver nos Campos
de Goitacazes não sómente hum Governado!' que
foi Omcial de l\1arinha, com o qual Vm, entender-se-ha, mas tambem o Coronel José Caetano
de BareeUos encarregado até agora da remessa
da paróba que tem vindo ell) pranchõés dc sessenta a setenta palmos de comprido, dous e meio
de largura, e hum de grossura pouco mais ou
menos, sendo tI;ansportado no bergantim real
João. Em quanto aos pagamentos, verá Vm. se
encontra quem queira elfeitua-Ios, vindo OÚ mano
dando logo depois receber a sua importanoia na
Intendencia desta Cidade, e a não ser isto praticavei vecebe-los."ha, eoviando-se-lhes da mesma Intendencia por Officiaes inferiores, que se
dirigiráõ aos lugares da sua residencia; dos quaes
Vm. dará parte, e assim tambem do estado da
sua Commissão, e do q!le a estes respeitos ·carecer, havendo-se nestas participações com toda a
efficacia e presteza propria de hum Omcial que
deveras pro'curará desempenhar as suas obrigações, desempenho que' Sua Alteza espera notar
em Vm. com grande satisfação sua. Deos guarde a Vm. Quartel General da Madnha, 1.. de·Dezembro de 1808. -José Maria Dantas Pereira.Sr. Joaquim Martins.
c !RT A. REGI! DE
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Coll. Braz. -Delgado.

Pedra Maria Xavier de .Athaide e Mello, do
meu Conselho, Governador e CapitãO General da
Capitania de ~Iinas Geraes, Amigo.li Eu o Principe Regente vos envio muito saudar. Sendo-me
presente túdo o que a Junta que fui servido crear
para a conquista e ci vilisação dos Indios e navegação do Rio Doce, fez subir á minha Real
presença, como fructos das suas observações, e
do que lhe constou pelos Commandantes da força armada em conformidade das JIlinllas Reàes
ordens, pedindo-me com muito louvavel zelo e
grande conhecimento de çausa algumas 'providencias mui saudaveis tanto para promover a civiljsação dos Indios que tem mostudo querer viver
pacificamente aldeados debaixo da protecção de minhas leis, logo que virão cessar a tyrannia dos lndias Botecudos, como tambem para favorecer o estabelecimento de alguns sugeitos que tem concorrido para erigir. fabricas de mineração, e trabalhos
de agricultura. nestes terrenos novamente. restaurados, o que muito desejo promoveI;: sou
servido, conformando-mCJ com as prop()stas da
mesma Junta, determinar-vos, para· q.Qe .l1.,S im o
façais immediatamente executar, em pri~eiro.Ju
gar: que ,no territorio novamente resgatado das
incursões dos Iudios Botecudos, ou ainda outros
quaesquer, considereis como devolutos todos os
terrenos que.tendo sido dados em sesmarias anteriormente, niro forão de.marcados, nem cultivados
até apre eqte época, e que façais e;g;ecutar o que
para semelhantes casos dispõe a Ord. Liy. 4.· tit.
45, e as ordens Reaes posteriores. Em.~gundQ
lugar: Qué daqui em diante permittais a cad<j.
hum dos Commandantes nas suas fllspecp.vaS' di-
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Vl.00S quc possão demarcar e as ignàlar terrenos
proporcionaes ÚS fab;ricas dos que fOrem entran""l
do, ficando depois e tes novos proprietario queJ
cntrarem de. posse, ohrigados a procUi'ar o titul'Ó
legitimo da~ sesmaria , intervindo a necessaria
informação do me mos Cotnrnandantes para evitaI! toda a fraude em scmelhantes repartillões, no
que tamhem vigial!eis, fa1.endo que O IPe mos.
Cornn1and-antes, dem a vós e á Junta, cOllLa de
to.do o terrcno que. forem assim dividindo, e da
fo,cça,e grande1.a das fabricas a que forem concedidos os mesmOs ter 'êoos; o que a mesma Junta deverá fa1.er subir a minha Real presença nas
contas que. l'egulw:mente, e segundo se acha estabelecido, me devem dai, Emterceiro lugarordeno,vos: que escolhai , de acol!do com o Bispo, algum
ou se necesSário fôr ,alguns Ecclesiastü:Qs virtuosos, intelligentes c 1.elosos do ser' iço de Deos a,
meu, a quem po são encarregar a educação religiosa c civil do GCI;tio que exi te aldeado, e. do
qUQ fôr apparecendo, bomo aconteceu agora om
mais de quinhentos Puds que se aeI1ão aldeados, e que vierão buscar .a protecção e suave
jugo. das minha leis, e a. cada lnlln de tes Ecclesiastico fareis dar pela JU!nta da minha Real Fazemda não só a pensão ae 200W:>000 réis annuaes,.
m.as lhe deaareis de acordo com a Junta da minha }leal Fazenda pelo espaço de doze annos o
gozo elos dizimos das novas culturas que os J:P,esmos Indios fizerem, e que só farão parte da minha
Real Fazenda depois' de passados 'os sobreditos
doze annos, fazendo vós demarcar a cada povoaçüo de Indios 'novamente creada aquella porção ·do terreno I que se julgar com/eniente e necessaria para a ciJlttU'a dos generos precisos para
a sua suhsistencia, e para os do commarcio, por
cujo meio, e por J1Uma troca bem entendida
poderáõ ha er o outros artigos que lhes sejão
necessarios para satisfazer ao seu. .commodo pessoaI, ficando tambem a vosso cargo de acordo
corq. a Junta da minha 'Real Fazenda o levantar
as Igrejas que forem neces al'Ías pal;a inspirar
maior respeito aos Indios para () culto e serviço de Deos, qo,e tanto de\'e tambem GOnCOITer
para a sua mai prompta civilisação, havendo semelhante e tão util d-e 'peza de fazer-se com o
menor peso de minha Real Fazenda. Devendo
tambem a expe6encia do que tem acontecido em
qualquer materia e tal' sempre pre ente aos olhos
do legi lador para obüal' aqueUes inconvenientes que tem resultado de estabelecimentos que
nada na theol'ia m.estrárâo que fosse defeituoso,
e de que só a -pratica depoi fe? ver os inconvenientes; e ha vendo a experiencia mostrado que
as Aldêas ou Povoaçõe de Indios não tem igualmente prosperado, antes vão em decadeocia, já pela natural indolcncia e pouco amor delles ao trabalho, já pela ambi ão das pessoas que com o titulo de directores,ou outro qnalquer,só tem em vista
tirar partido de gelHe grosseira, rustica e pouco
civili ada, para absorverem á sua sombra os soCOI'I:OS dados pela miol1a Real Fazenda, que, tendo siRO muito onsidara'Veis, tem ido em parte
iafr.uctiferos: ou servido orelen'ar:vos, que s6
prncur{is aldear os Indios, que buscão a minha
rOMO 1.
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Real protecção " quando elles pe-Io seu grande
numero houve em dc' azer hU111a Jgl'andc povoa~
ção, e uão puderom! serl di trib-uidos pelo fazendeiros e agl'Íeultooc dessa Capitania, e que o
mesmos fazendeiros' e não quizerem pre tal" a
recebe-los com as seguintes condi 'ões debaixG
das quaes vos auto1"iso a que, sendo pequeno ó
numero de Jndios que se ierem oiferecer, procureis que os fazcndeiros se encarreguem de os
instruir, e possi.lo tambem aproveitar-se ao ntil
do seu tl'abalho, como compensação do en ino c
cducação que s.e ancarregão de. dar-lhes: primeiro: que possão o sobreditos fazendeiros servi'v-se gratuiÍtamente do trabalho de todos os Indios que receberem em sua fazenda , tendo
sómente. o onus de os sustentarem, '-estil'om e
i·o tr.uirem. na nossa Santa Religião, e i to pelo
e paço de doze annos de idade, e de inte, quanto
aos que tiverem menos de doze annos, podendo'
deste modo indemnisarem-se das de pezas que hão
de fazer com p seu tratamento, educação e curativo nas enfermidades, vindo tamhem assim a
t-er buma remuneração do eu.trabalho e vigilaneia, em quanto os mesmos. Indlos ll1es não pO-1
dem prestar nenhum sen iço ou pela idade ou
pela ma rusticidade e ignorancia da lingua portugueza; segundo: que havendo os mesmos' fazendeiros satisfeito a estas condiçõe', nada mais
lhes poss ser pedido pelos mesm~s Indios, e·
que seja prohibido a qualquel' pessoa desencami·
nhar Indios ,assim estabele idos, e acolhê-los em
qualquer fazenda antes do prazo estabelecido,
findo o qual poderóõ aju ta-los' pelo jornal que
lhes co-n,vier, tendo sempre a prel'ércncia o fazendeiro que o civilisou, em igualdade de jornal;
e ficando os transgressores destas minhas Reaes
ol'den 'obrigado a pagar promptamente ao fa?endeiro que cÍ'\lilisou os Jndios que se lhes desencaminhal'em, aqúella iBdemnisação que lhe
fôr justamente' arbitrada, e júlgaçla pelo iagistrado Territorial, a cujo districto pertencer a
me ma fazeo da, e a cuj o cargo ficará não só dar
todo o auxilia que requererem os fazendeiros sobre tal objeoto, m,!-s sel'áõ obrigados nas devassas
annuaes denominadas Janeirinha a perguntarem
pelos quo desencaminhão Indios, ou os induzem
a- fugn' paTa o bosqpes, e a subtl'ahir-se Ú C1V1lisação que se lhes pretende dar, para' serem punidos com as justa penas COl'poraes de policia',
que parecerem propol'cionaes ao mesmo delicto;
terceirQ: ordeno-yos que attendais mui particularmente, e me façais pr po tas pal:a os po to
de Officiaes de Ordenança, ou l\lilicia , aquelles dos fazendeiros que mais se distinguirem no
bom tratamento e progresso de civili ação dos
Indios, preferindo o que mostrarem em igual
inter alIo de lempo hum..maior numero de casamento e nascimentos de Iudio .cm uas fazendas;
quarto: encarrego-vos de publicar e fazer constar a todo , como por esta minha Carta Regia
'Vos encarrego de o fazer, que tendes ordem minha para me dar conta de todo e qualquer fazendeiuo, ou pessoa rica que á sua cu ta formar
alguma povoação de Indios, e cuidar na sua civilisação e instrucções na Religião, bons costu-
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mes e tl'aba1ho em agricúlLura, ou em qualquer
ramo de industria, c que se achem unidos e incorporados na sobredita fórma pelo menos mil e
duzentos caS3es de Indio adultos, e que por sua
diligencia e persuasão se achem misturados com
o mesmos, vivendo em paz, e dados ao trabaJho cem casaes de Portuguezes ou Europeos; e
finalmente que para o culto Religioso dos mesmos Indios e Portuguezes, hou Hlrão erigido
11Uma Igr~ja, onde se celehrem os OJHcios Di"inos; porque he minha Real intenção em seme-,
lhante caso crear o fazendeil'o ou individuo rico
que tiver sati feito a tão lou va veis Dn Religiosos
e patJ'Íotica ,'istas, senhOl' e donatario da solJredita povoação que em tal caso tarnJlem crearei
Villa com todas as prerogativas anneocas a semelhantes estabelecimentos. Tendo assim providenciado os meios com que poderei otilmante
empregar. os Indios que em pequeno numeNl se
"ierem aggregando ao e tado de éhilisação que
desejo promover em seu favor, tambem sou suvido ordenar-vos, que qual to a.os que vierem
em maior numero, e forem aldeados que prúcurei, que no meio deHes se estabeleção familias
morigeradas e industriosas de Portuguezes que
pQssão viver com eUe ,. empregando-os em ~ra
halhos, e chamando-os assim ao conhecimento
das utilidades que lhes hão ue resultar de· vÍTer
em huma regular sociedade, e de gozarem dos
soccorros que os homens mutuamente se podem
auxiliaI', e procurar hum maior grúo de commodidades f"]ue fazem a felicidade da vida humana· Finalmente: .desejando mostrar á Junta da
Conqui ta e Oivilisaçã0 dos Indios barbaros, e da
navega ão do Rio Doce, quanto apreço faço do
incansavel e activo zelo com que tem em tãopouCQS mezes pL'om ovido este negocio politico, de
que a eOGarreguei, sou servido, attendendo a sua
representação, ordenar-vos que, para maior estalJjlidade e reg'ularid-ade das 'sessões da Junta, fi:x:eis para lugaI' das suas sessões a sala que ser,e
para as d'a Jonta da Fazenda, em dias proprios;
e que o Secretario do .Regimento, e os Officiaes
que trabalhão na Secretaria, igualmente sejão e'
fiquem encal'l'egados do serviço desta repartição,
ficando na dita Sec~'etana to elos os papeis e linos concernente a este re pe-ito. dehaixo da ,'ista e orden do Deputado da Junta Commandante lo Regimento, em cuja ca a está actualmente
a Secretal'Ía. A <im o cumprireis e fareis e..'l:ecuta,r, não oh tante quaesquer ordell e regimento em contrario, que todo hei aqlli por derogados
como e delle fhe se expre sa menção.
Palacio do Rio de Janeiro, em 2 de Dezembro
ue 180 • -P]\I~CIl'E com guarda.-Para Pedro
I arin Xa"ier de Athaide e 1\lello.
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2

tica observada em algumas Capitanias sobre os
pagamentos das custa feiLas ao Escrivão do contencio o da Real Fazenda respectiya e mais Offi-,
ciaes pelos pleitos e. execuç0es que se processa,'ão
'no Juizo da Corõa, sahindo dos Reaes cofl'e as
custas das ex:ecllcões dos devedores Dscaes e dos
devndores destes, provenientes de algum contracto Real, ou ayença, sem estarem ex:tinctas as
mesmas- dividas, nem ter entrado ainda' nos mesmos cofres a importancia das ditas, custas e isto
com notavel desembolço deHes-, em prejuizo da
mesma Real Fazenda, pela falta de solidos- fundamentos que podessem autorisar sernell1ante arbitrio, e desejando por tanto ob"iaÍ' para o futuro
hum tal abuso, o qual talvez se haja introduúdo
nas mais Capitanias e repartições de todos o seus
domülios, não só por entTar em duvida a inteira
e completa intelligencia dO'S'casos em que se de~
,em verificar os pagamentos elas mesmas cu tas
pelos Reae cryfres, como porque' se siga pOl'
exemplo eque nunGa deve observar-se sendo abuso ~ a mesma pratica, depois de ser ouvido sobre
esta materia o Desembargador Procurador da Real
Fazenda, foi o mesmo Sr. servido deteI'minar:
I.· Que daqui em diante não entrem nos Reaes
cofres des a repartição quantias algumas a titulo
de cu·stas, e s6meute se recebão por deposito para
se entregavem lia mesma tspecie em que entrarem,. 1ms Offieiaes do Juizo; 2,· Que o producto·
de todas as execuções e oobI'anças dos devedore '
directos e dos provenientes de contracto Reaés e
avenças entre por inteiro nos· mesmos cofre,
até completo pagame'nto da divida fiscal, proceguindo-se por parte do;; Qfficiaes-do Juizo no restante dos bens para pagamento do que legitimamente lhes pertencer das ditas cu tas; fazen do- e
porém esta arrecadação e pagamento no Juizo e
não pelos Reaes cofre; 5.0- e finalmente: Que
pelos Reaes cofres, havendo nelles sufficiente entrada por moti o das execuções e cabranças.dos
devedores pavticulares, de de,'eelores fiscae que
não sejão pI'o"enientes de contractos Reae , ou
avenças, se paguem as custas da execução: bem.
entendido, sahindo este pagamento dq producto
da cobrança feita pela eX'eeução a que respeitão
as custas, ainda que não esteja de todo pago o
capital. O que tudo se ha pOI' muibo reC"ommén-,
,dado a es a Junta, para que assim o cumpra (}
faca executar como nesta e lhe ord'ena, Franci. co
Lino da Siha Serqueira a fez no Rio de J~neir()
a 2 de Dezembro de 1808. - Francisco de Pau la
Cabral de 1\le1l0 a fez escreTer, D. Fernando José
de Portugal. -Extra/tida do Liv. I.· de Reg. geml
de ontens ercpedidas ~s Juntas de Fazenda, a {l, 56.
PROVISA-Õ DE
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J\laollscripto aulbcotico.
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D. Fernando ~osé de P0rtugal, etc. Faço aLeI'.
ú Junta 'da administração e arrecadação da Ileal
Fazenda da Capitania do Rio Grande de S. Pedro:
que por Decre~o de 18 de Outub1'O proxim<ppassado da copia inclusa assignada pejo Contó)dor
gel'al Antonio !Ual'ianno de t\zeved@ ,. foi Ó p,I'in-

,J\lanusbripto auIltcntico.

D. Fernando Jo é de'PortuO"al, Ctc. Faço aher
iL Junta da admini tracão e arrecadacão da Real
fazenda da Capitani1! de Pernambuco': que endo
Fr~sento ao Prin ipe Re<>:çnte. Nos o Senho)' n pra'f
-
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cip e Regente Nosso Senhor servido- fa'ler mercê tes se celebrcm por maneira tal que ,se possa
por duas vidas da Fazenda denominada Bojurú bem julgar. sobre quaesquer infracçõe que úcerpertencente a sua Real Corôa, 5. Baroneza do Real ca delle se commettão: o Intendente da 1\laAgrado; e he outro sim o mesmo SI'. servide de- ri'rrha nilo dará despacho a embarcação alguma
terminar que essa Junta mande Logo dar posse da sem que no encerramento da matl'icll1a re pecdita Faor.enda á pessoa autorisada pela mencio- tiva se declarem todas as condições concernennada Baroneza, sem embargo de n110 apresentar tes, a estes contractos, as quaes serão .lida pelo
ainda a sua carta de doação Regia, entreg:~ndo a. Escrivão do me mo Inteudente as equipagens
referida Fazenda com todos os seus pel'teDee.~, da , respectivas perante os seu~ mestres ou capitães-,.
mesma fôrma em .que se acha-va encorporada nos formando-se o devido assento desta leitura e conproprios Reaes, O que se participa. a essa Junta fiando-se ao ditos mestres ou capitães hum trespara que sem hesitação, ou embaraço algum, as- lado authentico, sem cuja apresentação não terá
im o· cumpra e faça executar. Vaseo Henriques validade qualquer acção que em taes materias e
do Amorim a fez no PJo de Janeiro aos 2 de De- perahte a autoridades que me são subordinadas
zembro de 1808. -Aotonio 1\:Iariall'no de Aze- se intente por parte dos referidos mestres :ou cavedo a fez escreVer. - D. _Fernando José de Por- pitães contra as sua tripulações no concernente
tugal. '- Extmltida a {l. 75 v. do Liv. ], o de Reg.
ao ajuste referido, quando a mesma acção não pode P1'ovisões expedidas pela ContadOl-ia geral da se- der aliás ser comprovada de modo que se tome
gunda Reparti{:ão. do Thesoulo desde jJ{aio de ] 808
factivel o conhecer delJa sem duvida alguma sensata a respeit-o ela sua jnsta e consequente decisão.
até Fevereiro de ] 81 O.
Quartel General da l\larinha, em:3 de Dezembro
de l808.-Com a Rubrica do Serenissimo Senhop
PROVISA!Õ DE 3 DE DEZEMBRO.
Infante Almil'ante-General.
Manuscl'ipto aUlhcnti~o.

D. Fernando José de Po-rtugal, etc. Faço sahel:'
ii Junta da administl'açã9 e arrecadação da Real
Fazenda da Capitania de S. Paulo: que sendo
presente ao Principe Regente Nosso Senhor, o
officio dessa Jun~a de 24 de Outubro, em res-posta
ú Provisão deste Real Erario de 2 de Setembro
deste mesmo anno que determinav.a não pagar.-se
direito algum de entrapa o gado vacum que transitasse pelo registo dessa Capitania, pedindo-se
pelo dito omcio decisão de dever, ou não ser supprimidos os 240 réis que incluidos no sobredito
direito se cobrãe pela administração da casa doada
no registo de Coritiba : foi servido o mesmo Sr.
cfeterminar que. o percfão do mencionado direito he ó relativo á parte pertencente fi Real
Fazenda e que a da casa doada deve continuar a
cobrar-se, entrando por deposito nos Reaes eo-;fres, na con formidade da outra. Provisão de 5 de
Setembro do corrente anno. O que se particina a·
essa mesma Junta para que assim o fique entendendo e o faça executar. Na.rciso Antonio da Rocha Soares a fez no Rio de Janeiro aos:3 de Dezembro de ]808. -Antonio l\Iarianno de Azevedo
a. fez escrever. - D. Fernando José de Portugal.
-Extmlúda a (f. 75 do Liv. l . . de Reg. de Provi.~ões expedidas pela Contadoria geral áa segunda Re-.
1)({1·ti{:ão do TlzesotL1:o désde Maio de 1808 até Feverei1'O de 1810.
ORDEM DE
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'DE DEZEMBRO.

Manuscripto aUlhcntico.

F... Intendente da Marinha em ... fique entendendo que aos artigos úi até 57 das instrucções
dadas pela Junta da Real Fazenda da Marinba de
Lisboa em 24 de l\Iarço de ] 797 ordeno se accrescente o seguinte: - Sendo convcniente prevenir
todas" dissensões relativas aos aj u:.'tes das equipagen~ com os Mestres ou Capitães' dos navios
respectivos; e convinel-o não menos cwe estes ajus\

PROVlSAÕ DE

5

DE DEZEltmno.

l\I:nnuscl'ipto authenlico.

D. Fernando José de Portugal, etc. Faço saber
á Junta da admini ·tração e arrecadação da Real
Fazenda da Capitania de S. Paulo: Que sendo
presente ,ao· Príncipe Regente Nosso Senhor a
conta dessa Junta de :3 de Setembro do conente
anno, sobre ter posto em praça o contracto dos.
meios direitos dos animaes no registo de Coritiba, .
}J{)r se findaI' a sua arrematação triennal em 51 do
presente mez, sem que apparocesse lançador algum a eUe, e sobre tel' expedido ordem aos Administradores e Caixa, não só do dito contracto,
como do do dizimo para não fazerem. remessa de
pagamento algum ao Real Erario de- Lisboa, a que
se acbavão obrigados pelas condições das arrematacões do mesmos conll'acros até deci ãu de
Sua Álteza : foi sen'ido o mesmo Augusto Senh01:
determinar que essa dita Junta, quanto ao referido contracto dos meios direitos no registo de
Coritib a , a que não comparecêrão licitantes,
faça administrar o dito rendimento por conta da
Real' Fazenda no proximo se"'uin té ann o, para se
conhecer qual' he o seu rendimento, é poder-se
depois ~rrematar con venieutemente;. e quanto porém aos pagamentos que deverião ser féitos em
Lisboa dos dous mencionados contractos que tão
acertadamente forão sllbstados, obrigue aos seus
Administradores e Caixas a fa'Zerem a dita entrega immediatamente na Thesouraria Mór de te
Real Erario. O que a mesma Junta assim fará
eXecutar. J arciso Antonio da Rocha Soare a fez
no Rio de Janeiro aos 5 de Dezembro de ]808.Antonio 1\larianno de Azevedo a fez e crever. D. Fernando José de Portugal. - EtvCrahida a
1(. 7 5 v. do Liv. I. o de Reg. de Provisões expedidas
pela Contadoria geral da segunda Reparti{:ão do Tltesouro desde il1aio de ] 808 até Feverei1'o de ] 81 O.
'(
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AVISO

DE D1,z1::AffinO.

DE DEZE~1BRO.

Maou ~l'ipto allthentic~.

111m. e Exm, Sr'. - 1"01' bum officio do GoverD<ldor da Ilha de Santa Catharina abe, o Serenis,simo SI', Infante Almü'ante General, que tendo
mqrchado para as fronteira do Rio Grande o regimento existente naqu ena Uha, tinl1âo ali ficado
o. oldados empregados na pe ca das balêa, e
não os occupados no c6rte das madeiras; ri 'to
este con equenLemente ou â ~arar, ou a ulJiJ'
muito de preço: o que Sua A1t~za me manda fazer pre ente. a V. Ex. cujo grande zelo e profundo
sàber se decidil"Úõ a este rp. peito pelo modo mais
vantajo o ao bem do e tado. Permitta-me V, Ex.,
que juntamente repita a ,I. Ex, o nomes dos officiaes nomeados par~ o córte e conducção das
madeira que ão: para l\Iambucaba, Miguel Jo.é
de Oliveira Capitão' de mar e guerra; para Cabo
Frio, Rio de •. João Campo, Joaquim 1\1artin., CapitãO de '.raO'ata· para l\lacacú e Po se,
Jo é Caetàno Fil oneiras, CapiLão Teo.ente; para
Aguaçú Guil!lC'I'me Cypriano Ribeiro Capitão
T nente. 1)eo "I !:de a 1. Ex. Quartel General
da larinha, 6 d Dezembro de 180 ,-Jos'é j.\Iaria Dantas Pereira. - SI'. D. Rodrigo de Souza
Coutinho.

DI!
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DE DEZEMBRO'.

l\ia~'uscripto autul:ntico.

I

D, Fornando Josó de Portugal, etc, Faço saber.
á Junta d.a administráção e arreoadação da Real,
Fazenda da Capitania .de PelitlambuGo: Que ao
Pdncipe Regente Nosso Senhor requereu Bento
José da Costa a eanocissão de tempo propor(jil:>~'
nado p~l'a a olução do ultimo pagamento que el'a
obrigado a fazer no Real Erari'o da quantia de I
83: 146:tf>J Jo réjs, como arrematante do contracto'
dós dizimas Reaes e miunças daquella Capitania
e da de Itam,ara'Cú, pelo sexennio Ondo em. 180-"
visto haver' emeUido para a Cidade 'de- I.i boa
genelos propol'cionudos para o dito fim., estando
parte delles apurados, outros ero ser e outros na:
,,'egados, além de quantia a"ullada que parava em
mão do seu Procurador, para realisaI' o pagamento, quando lhe fossem a'presentad·as as letras>'1
saeadãs ahi pelo suppliG,ante, o que se não pvde.
concluir pela ine perada il11'asão dos Francelies
no Reino de Portllgãl, 'não sendo a falta de pagamento occasiOriada por olUis ão ua~ mas sim pelo
acontecimento re ferido; tLque tendo algum respiro,
poderia indemnisal' a Real Fazenda_: e s,endo visto
o seu requerimerito e documentos qae a elle juntou e informação. que precedeu dessa Junta: foi
o mesmo Sr, ervido conceder ao supplicante
buma espora de seis mezes. O que e participa á
dita Junta, a fim de susjJer'J'der qualquer prQcedimento contra o s'Upplí ante durante p dito tempo
e p,ar'a ficar scie,nte desta 'J;l.eal ResO'lução. Felipp'e
H enriques da Cost<i a fez nó Rid' de Janeiro a 6
de Deiembro de J 808. -Francisco de PauJa Cabral de !\ieDo a fez escrever,-D. FeJ'riat'ldd José'
de Portugal. - EX17'ahida do Liv. 1.· de Reg. gel'ai
de ordens e!l}pedidas ás Juntas de Fazenda, a {l. 57'
AVISO DE

1608~

e

IIIm. Exm., Sr.-Dêvo declarar'a'V. Ex., que
quando Sua Alte1ia mandar pagaI' em dobro ou em
triplO qualquer ,njagem ou cdmmissão, e esta
houver sido emprellentlida por ajuste, deverá entendell-se que o preço do ajuste entra na conta do
pagameMo·: e por conscquencia CUi'UJ!lriJ·ú que
este ajuste seja atrendido convenientemente quandó e tiver'pago e'ffi todo', ou em parte, e qu'ando
houvei' de o ser por outra repartição. Deos guarde
a V, Ex. Qua'ttel General da i\larinha, 7 de Dezetnbro de '1 S08.':'- José Maria Danta~ Pereira. Sr. José C.Mtano de Lima.
I

'
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l\iàouscrlpto auuhenticó. ,"

111m. e Exm. Sr. - O Serenissimo Sr, Infante
Almirante General ordena que de hoje em diante,
quando V. Eoc: mandar á Ilha das' Cobras buscar
algwn preso nella cl}stodiado á ordem de V. Ex.,
se sirva do seguinte formulario no escripto que
expedir a este respéito.-O Sr. OfficiaI do Estado
Maior do Qual)tel da Brigada Real da Marinha
poderá soltar . . . . . . nome e empcego:'- Dão tendo ordem em contrario -tantos de->-assignatura. Deos
gual1de· a V.Ex. Quartel Genera~lda Marinha, 7
de Dezetnbro de ISoffo. - J o é Maria Dantas Péreil'a. - SI J'osé Caetano de lJ,ima. - Semelhante
a ,J(i)'sé lVlal'i 'de Almeida.
. -

I
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D.E DEzEMBno ...

autheotico.-

lllm. e Exfn. Sr, - O Ser'eni sÍmo Sr, Infante
A1m rante General ordena qu V. 'Ex. faça constaien1 Junta, que Sua .AJteza manda dommetter á
mesma 1M ta a inspecçito coticel'Dente a execução
do Regufamerlto de 12 de Agostb; inspecção de
cujo r,e uitado dará parte, ao mesmo Serenissimo
Sr. no fim de cada méz, especificando o que se
tem cumprido e o que não com as Musas que
motiv'úrão a inexecução : e a este respeito orêleriá
máis Sua Alteza que se suspenda todo aquelle
•mestte, eOlltl'amestre, ou gUaI'dião, que endo encáij'egoad,o da conservação, não der promptaJ;llente
parte de qualquer desal:ranjo acontecido a seO bordo, ou mostrar omis ãó em descobrir o fautor do
mesmo desal't'anjo seja- qual fôr 'a importancia
deste de ananjo, para o que será do dev'er dé!
Junta mandar intimar esta ordem de Sua Alte1,a
a todos os me tres, ou contramestres, ou guardiães encarregados da referida conservação do
nílvios desarmados, de~larando-Ihes que a execução dena priD'Cipiará no anno ptoximo futuro;
pois aFé o Qm deste he o prazo concedido por Sua
Alteza pai'a se ~roceder a autoat' o e toado presente
dos ditos navios: autoação' na quàl Sua Alteza
manda empregar todo o zelo e acthidade. Dees
guarde a V. ~x'. Quartel General, ., de Deli~mbl'ó
de 1 dS. ~José l\laria Dantas Pereira. -Sr. Jb ~
Caetano de Lima.
I
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Jlfanuscripto a·;ltuentico.

. IlIm. SI'. ~Manda-me O Serenissimo Sr. In~
fante A.lmirante GC\1~ral que remC1t~ a y. S. a inclusa ú<lpia do balanço do mez de ~ovetiiliro, seguida pela ohen'ação 17" do mappa- do mesrÍ10
mez por onde conhecerlt V. S. clal'amente o estado, em que estamos a este respeito, conside:rado por todas, a? faces dignas de attenção; mais
deverá V. S. accrescentar: 1.. que ainda se não
póJe liquidar a divida dos S9ldos de bordo, trabalho este, em que actualmente nos empr\lgamos:
2'. o que vem agora chegando os pedidos das outras
Intendencias, visto ser esta pf:e6entemente a oentrai, ou principal: 5.· que cumpre estabelecei'
hum fundo para o c6rte e conducção .das madeiras : 4:° que pede.m todas as razões de economi'a
politica, o estabelecimento de huma cordoaria e
fabrica de lonas, assim como as mais immediatas
pro,'ideílcias para animar e fazeI; prosperar os elementos neces~arios ao ,sustento e progresso de tão
util estabelecimento: 5. o que e 'de,e semalhantemente fundar e I'egular hum estahelecimento
onde seja educada e instruida a mocidade destinada a cultivar, pois sem preceder cultura apropriada, será muito extravagante esperal'mos fructos que nos alimentem, ante~ sim deveremos
contar com elles, tanto mais bravios, quanto
melhores e maiS fortes imaginármos os terrenos:
6,7. que tamhem cumpre ter 'em' ista as I tras que
seguramente vai a sacar sobre dós o Commandante -do comboi enviado á Inglaterra; pÓis além
de dever ali sustentar-se toda aquel1a'gente nossa,
consta'já, que a nao Rainha foi ao dique e sempre
em taes oceasiões sob.revem concertos tão pl'ecisos, quanto alias chegão a ser inespel'ados nà
época presente.' Em fim recommendo-me etecommendo 'toda a minha repartição It intelligeucia e
boa fé de V. S. de quem ou o mais reconhecido, etc. Jo é 1\lal'ia Dantas Pereira. Rio de Janeu'o, 9 de DezémlYro de 1 08.·-Illm. SI'. Frailcisco Dento ~aria Targíní.
ALVARA.' DE

1.4

D'E ,DBZEMBRO.

l\Iaquscripto autuentico.

illm. e Ex.. SI': - O Serenis imo Senhor Inf'apte Almivante Gen~ral vendo a I ~'epresentação
tla Junta da Fazenda, approva as compras ali 1'6<rericlas, coro tanto que se eífeituem por meio de
folhas, cujo pagamento fique a cargo do Real
Erario. O mesm.o Serenissimo Senhor manda,
que de h@je' em: diãnte 'se aju tem as representações da natureza sobremencionada as competentes demonstrações mercantis da quantidade e qnalidade dos generos, do seu preço e-dO' sau custo,
Mm a i.ndica~ãn da importanoia ,de tod'os os ge..
nel'os, e do modo como deverá er-effeituada o
seu pagamento, se a letra, se :I dinheiro, sei em
bilhetes .pa'\1cial ou totalmente, 'Se a jrl'àiOS, .ou
immé'diatamente. Deos guar.de a 'V, Ex. Ql1aTl'él
General da Marinha, 14 de De~ernbro de 1808.
,Ol\lo I.
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- José 1\1aria Daolas Pereii'a. -Sr. José Caetano de Lima.
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, l\'fa.nuscripto 3ulbcntico.

I

I

Joaquim José de Souza Lobato, Escrivão 01'dinar,io do Consel1lO da Fáz~nda, representã, que
não sJ tendo arbitrado o 'vencimento do dou
d.ffiéiaes do Regi to ," ê dos d'ous Praticant~ do
meMnO Conselbo, lhe eJa d? tinado a cada hum
dos primeiros o ordenado de 250:tiJooo réis por
anno, e aos segundos com 150 000 réis tamhem
por anno, e que. he de, ahsoluta' necessidade a
creação de bum Porteiro para a Secretaria. Parece ao Conselho que a repI'e eotação do Escrivão ol'dinario delle d'eve ser deferida com oS 01'denádos nella expressâdos, e além disso para o
bom serviço e nece sarió expediente do Tribunal,
se faz indi pensavel que haja hum Tltésoureiro
das despézas miudàs dene, que póde ser o mesmo Porteü'o do Tribuual com vencimento de
50:tiJooo réis Cle ordenado por e te lado, e hum
Porteiro dos Leilõe , por haver m01'1'ido o que
servia na antiga Junta da Real Fazenda, e que
recebia por isto '40~boo réis. Vossa Alteza neal
porém determinará o que fôr enido. Rio de
Janeiro, em 2 de Dezembro de 1808.
Resoíução.-Como parece, e suba Alvará, pelo
que toca a creação dos omcios. Palacio do Rio
de Janeiro, 15 de Dez-elnhr.o de 1808. -Com a
Rubrica de Sua Alteza Real. - Aclta- e no Liv.
1. o de Reg. de Consultas do Conselho da Fazenda a

[l. 1 no Al'clzivo da Secreta/"ia dos Negocias do Impel'io.

Coll. Bra?;.

~

Delgad,o.

. Eu o Pri~cjpe Regente: faço saber aos que o
presente A.hará virem; que tendo considei'ação
a qMe os ,eIPpregos de Porteiro da minha. Real
Camara, e de Guardas-joias forão sempre reputados de muita di tincção e hom'a; merecendo por
este tão ju to motivo Cf1'le gejão condecorado c~
titulo bonorollco que l1le augmente a graduaçao:
hei PQr bem me pra7" que aos l'eferidos empregos de Porteiro da minha Camara, e de Guardajoias, fique annexo o titulo do meu Conselho; e
que se passe a Carta pela Repartição competente
ao que ao presente os serve, e aos que para o
diante forem nomeados por mim, ou pelos Senhores Reis meus successores, logo que se l1les
lher, a mercê dos mencionados 'eh1pregos, e em
virtude da mesma nomeação.
E e te e cumprirá como neHe se contem,
'não obst'anr~ quae quer dispo ições em contrario,
etc. Dado rio Palácio do ruo de Janeiro, em 17
de Dezembro de' 1808. -PIU CfPJ': com guarda.
-D. Fel'Oand'o José de Portugal. - Com todos os

RegistQs Competentes.
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Manuscripto autbentico.

O Cirurgião Mór da Real Armada fique na intelligencia, de que succedendo fallecer no Hospital Militar alguns .dos meus· subdilos, deverá
dar-me parte immediatamente afim de.se averbar
sem demora em seus assentos a nota do seu falIecimento: e se de mais a mais estiver nas circunstancias de haver deixado alguns bens deverá refeeilos na sobredita participaç:'io, para que se passe
a examinar se o fallecido era devedor ou não á
Real Fazenda, pois se o fór, ent'regar-se-hao inventariado ao Almoxarit'e·dos Armazeos, para ser vendido formalmente, até se pagar a di vida, entregando-se o I'esto ou o todo (quando não dever
cousaalguma)ao JuizdosDefuntos e Ausentes, para
nisso se ha,'er conforme lbe está ordenado; bem
entendido que esta ultima entrega terá lugar tão
sómente, pelo que disser respeito a marinheiros,
grumetes ou pagens, pois relativamente aos meus
restantes subditos paizanos ou Officiaes· de Marirula ficará, o ~emanecente a cargo do referido
Almoxarife para ser entregue ao legitimo herdeiro do fallecido, entregando-se aliás ao Commandante do respectivo Batalhão da Real Brigada, tudo o que pertencer a individuos deste Corpo
MilitaI'. Quartel General da Marinha, em 20.
de Dez.embro de 1808. -Com a Rubrica do Sere'";
nissimo Senhor Infante.
AL~ARA' DE

21

DE DEZlmmnO.

CoB. Braz. - Delgauo. '

Eu o principe Regente faço saber aos que o
presente Alvará virem: que tendo consideração
ii representação, em que se acbão os Conegos
da minha Real· Capella, e querendo honra-los
e distingui-los, hei por bem e me praz, que todos que.actoatmente servem, e os que dagui em
diante occuparem estes lugares, teohão o tEatamento de Senhoria, e assim se lhes faIle e
escreva.
E 'este se cumprirá como neIle se contém,
etc. Dado no Palacio do Rio de J neit'o, em 21
de Dezémbro de 1808. - PRINCIPE com guarda.
- Conde de Aguiar. - Com todos os Registos
competentes.
.t ViSO DE

22

DE DEZE~mRo.

Maóuscripto autbentiCI1:

IUm. e Exm. Sr. - O Serenissimo SI'. Infante
Almirante General venqo a representação d,e V.
Ex. da data de ante-hontem, manda que nada se
mova em ordem sua e que relativamente a"Üs pagament.os de todos os empregados na Repartição
da larmba se ob erve desde I.· de Janeiro pros.imo por diante, o que' está deteliminado pelas
Reaes ordens do Principe Regente osso Senhor
e era constante pratica do Arsenal de Lisboa, a
cujo regimen se deve por agora assemelhar o
mai que rôr po si,vel, todo o governo adminis-

trativo da l\1arinha desta Capital, em quanto Sua
Alteza Real não houver por bem mandar o contrario, estabel'ecendo novas Leis, ou Alval'ás de
Regimento pela fórma que fór servido. Deps guarde a V. Ex. Quartel General da Marinha em 22
de Dezembro de 1808. -José Maria Dantas Pereira. - Sr. José Caetano de Lima.
AVISO DE

23

DE DEZEMBRO.

Manuscripto .authentico.

O Serenissimo Sr. Infante Almirante G n&!'al
manda-me louvar a V. S. pelo bem que de empenhou a commissão relativa ao exame do terreno
designado para nelle se estahelecer a cordoaria
fabrica de lonas: sendo ordem do mesmo Se
nissimo SI'. que V. S. proceda a examinar e marcar sem demora, ou junta a S" Christovão, o
para a parte do Botafogo, outro terreno que possa
convir melhor ao mesmo destino. Deos guarde a
V. S. Quartel General da Marinha, em 25 de Dezembro de ) 808. - José Maria Dantas Pereira.St', José I.\'laria de Almeida.
AVISO DE

24

DE DEZEMBRO.

Manllscripto autbentico.

O Principe Regente Nosso Senhor he servid(}
autol'isal; a vos~a ,mercê para mandar lavrar escriptura de çompra da cbacara que foi de Simão
Martil.ls no sitio da Gambóa que se acha demarcada pelo Capitão Engenheiro Salvador José Maciel, e que. parte de hum lado com a do cortume
e do outro com a dos herdeiros de Manoel Rodrigues Barros e pela frepte com as casas foreiras
aos herdeiros do mesmo Simão Martins que foi
ajustada por I :60o:tbooq réis com os m.esmos herdeiros do dito Simão Martins, Izabel Joaquina do
Espirito Santo, Gertrudes de Jesus-, Romana
Francisca, Anna Josefa e seu marido José Luiz e
Leandro Martins, pelo Desembargador Iutendente geral da Policia, encarregado desta diligen~
cia, e celebrada que seja a escripturá a enviará
vossa mercê a esta Secretaria ete Estado. Fazendo
saber úquelles herdeiros que pelo Real Erario se
lhes satisfará sem demora alguma o pr~ço desta
. compra, e ficando sem efl'eito o processo que se
fOl'malisou sobre outro terreno que remetto a
TOSSa mercê pal'a seF conservado no cartodo deste
Juizo. Deos guarde a Tossa mercê. Paço, em '24
de Dezembro de 1808. - Conde de Aguiar. - Sr.
Francisco Caetano de. Oliveira Almada e Castro.,
DECRETO DE

27

DE DBZEMBRO.

Manuscripto aulhentico.

Tendo considerar-ão ao sel'TiçQ que me fez Antonio Pereira, conc(,)rrendo para a restauração do
Reino do Algarve e em ter vindo na guarnição da embarcaÇãO WIe tl'oãxe esta tão plausivel noticia:
hei por bem fazer-lhe mercê a seu filho Manoel
Pereira, de 9'isentar de pagar dizimo de l:~do o
peixe que pescar na sua' lanch'a. O Co selho da

.r
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Fazenda o tenTla assim entendido e o faça executar. Palacio do Rio de Janeiro, em 27 de Dezembro
de' 1-808. -Com a Rubrica do Prineipe Regente
Nosso Senhor. - Acha-se a fl. 136 v. do Liv. I. o
de Reg. de Decretos no Archivo da Secretaria do bnperio.
DECRETO DE

28

DE DEZEMBRO.

Manuscripto authentíco.

Sou servido fazer mercê a Bernardo- Pires
Loureiro, do officio de Porteiro do Registo das
Mercês, com o ordenado annual de 15o:t/Jooo
réis pagos aos quarteis pela competente folha,
e com o vencimento de 6 de Julho do presente anno, em que pl'iocipiou a servir. O Conselho da Fazenda o tenha assim entendido, e lhe
mande passar os de pachos necessarios. Palacio do Rio de Janeiro, em 28 de Dezembro de
1808. - Com a Rubrica do Principe Regente
Nosso Senhor.-Acha-se a fl. 137 do Liv. 1. de
Reg. de Decretos no Arêhivo da Secretaria do lrnperio.
0

C,tRTA REGIA:. DE

29

DE DEZEMBRo".

Manuscripto authentico.

Reverendo Arcebispo da Bahia, do meu Conselho, eu o Príncípe Regente vos envio muito
saudar, como aquelle que muito amo. Sendume presente o- que Joaquim FrancÍsco do Livramento, Agente d.a Casa Pia dos meninos orfãos
e desamparados da Cidade da Bahia, me requereu sobre o arranjamento e boa administração
da mesma Casa, expondo que seria muito util
e conducente ao seu fim e conservação o ser
administrada pelo Prelado Diocesano: sou servi..
do conformando-me com a vossa informacão e
parecer, ordenar-vos, que, tomeis debaix~ das
vossas vistas, a inspecção da soliredita Casa' Pia,
e que segundo o vosso zelo, luzes e virtudes, administreis e promonis tudo o que fôr concernente e proveitoso ao fim da sua instituiçãO,
bem da ReJig,ião, e utilidade do estado, esperando de vós que assim o cumprireis com todo
aquelle cuidado, exacção e disvelo que he proprio de vosso caracter, e como cousa que muito
interessa a minha consideração e ao meu paternal
cuidado. Escripta.no Palacio do Rio de Janeiro ,.

f,

,

em 29 de Dezembro de 1808.-PnINcIPE.-Para
o Reverendo Arcebispo da Bahia.
AVISO DE

30

DE DEZEMBRO.

Manuscripto :mthentico.

O Serenissimo Senhor Infante Almirante General vendo a representação de V. S. reiativa ás
matl'iculas das embarcações que navegão para a
costa de Leste, manda-me responder a V. S. que
pelo Artigo novamente addicionado ás Instrucções de 24 de Março,. deve o· Mestre do bergantim S. José, declarar no encerramento da sua
matricuTa, que a equipagem vai justa a conduzir
o navio ao Porto destinado; e pelo 32. o das referida~ Instrucções deverá responder na torna viagem, pelo tocante ás diJTerenças das duas matl-iculas, se as houver, que forão con equencia do
díto ajuste, por não ter qperido voftar aquella
parte da mencionada eqllipagem que com elfeito
lá ficar, como constará do despacho do seu bergantim; e feito isto haverá Sua Alteza a todos
por absolvidos da sua responsabilidade, logo que
o Intendente da Marinha lhe der parte, quer das
ditas differenças, quer da razão della. Deos
guarde a V. S. Quartel General da Marinha, em
30 de Dezembro de 1808. - José Maria· Danta
Pereira. -Sr. José l\'lal'ia de Almeida.
.

RESOLUÇÃO DE

30

D.E DEZEMBRO.

Manuscripto authentico.

Sobre o embaraço em que se consroera o Conselho da Fazenda para ultimar as arrematações,
dos' ramos das l\liunças pertencentes ao triennip
de 1809 a 181 l.
Resolução. Póde o Conselho ultimar as arrematações de que se trata, de que devem ser feitas
com fianças, da:ndo ao Presi'dente, quando não
esti ver presente na fórma do Alvará de I? de
Dezembro de 1790, pois só deve ter lugar a disposição do § 32 da lei de 22- de Dezembro de
1761, quando os lançadores não otrerecem fianças, mas forem de reconhecida abonação. Palacio
do Rio de Janei o, 50 de Dezembro de 1808.Com a Rubrica e Sua Alteza Real. -Acha-se no
Liv. I. o de Reg. de Consultas do Conselho da Fazenda
a fl. I. no Arclzivo da Socretaritl dos Negocias do Impe,~jo.

I ,

onDE~r DE

3

DE JAl'IErno.

Manuscripto authentico.

o Sereníssimo Senhor Infante A'lmirante General manda l'emetter a 'V. S. as unas appen a5
derrotas de Joaq~lim Pantaleão Pereira, 1,)al'a que,
sendo examinado sobre 'a me más derrotas informe V. S., declarando o parecer dos exaroinaaore relathamente á capacidade e mdecimento
d<: te piloto: dhendo V.. S. fazer ~Lservar, que
ao.tes de quaesquer exames se executem o depositos dos emolumentos cor!'espondent~s, para entrarem eITectivame.ote na arca da A.c.aderri.la e do
seu Secretario.; lançando~ e em livro .competentemente organisado todo estes artigos de receita,
as im cOmO os da despeza (,{Ue .e fõt' etTeituando.
Deos guarde a V. S. Quartel General da lVIadnha, 5 de Janeiro de 1809, -Jo é latia Dantas Pereira. - Sr. Franci co ~lal'ia Telles. Extrahido do Liv. do Reg. dos Olficios ao extincto
•
Quartel General da Marinha a fi. 252.
onnmr 'IlB

3

D:Ê JANlnno.

Manuscri'plO allthentico.

No pet:iQQo terceiro (pois ps mais a1\sim COD,J,0
o ultimo ão indiJIerentes) se diz:':"- V. Ex. nptará tambem a ppenso hum a,riso .relati,:o ao segundo Tenente Caetano Alexandrino de Sou 3,. - A'
vista do qual devo fazer saber a Y. Ex. que Sua Alteza extranhou se in eris e na mesma lauda do a,'iso assign-ado com as ignatura intell'apelo Vice-AImirante J\'lajor General~ huma vel'ba do E$crivão
da !\le a Grande e h/lma verba tp.l corpo neUa
se 'Vê: p~le que mallda SU(l. A~teza que semelllante crbas jámais se escrevão senão na lauda
Vl:rso: o que y. ~x. fará' execu~r pontualrpeute.
-José Maria Da,ntas P~reica. -;--SI;.. José Caeta-no de Lim\l.
ALVARA' DE

7

DE JANEIRO.

Real consideração: hei por bem suspender a disposição do sobredito iHvará, e ordenar que se
ofuserve, daqui ém diante o que antes da sua promulgaç~o se pratica.a, em quanto sobre esta
materia não tomar nova deliberacão.
E este se cumprirú tão. intei~amente, como
nelle se contém, ctc.-Dado no Palacio do Rio
de Janeiro, cm 7 de Janeiro de 1809, -~CIP'E
com guarda.-OclIlde de A,g;uiar.-Com os Registos competentes.
iALV.il\A~ DE
.!

,,

'9

DE J AlI"'E IRO.

C!!U. ntaz. -

Delgado.

Eu O Principe Regente faço saber aos que Ó
presente Alvará com força d~ lei virem, que tendo nomeado Physico 1\101' e Cirurgião Mór do
Reino, E tado e' Domínios Ultramarinos, por
Decretos de 27 de Fevereiro de 1808, aos doutores Manoel ;Vieira' da Silva e José COl't'êa Picanço,
do meu CQnselllo; e haY~n~o declal;ílllq a jurisrlioçãQ que lliescompete no Alvará, de 15 de~o
verq.bro do mesmo anno; não he coherente com
e,sta n va creação a.existencja dà Real.Jun~a do Protorriedicato, oaQ 50 porque foi erigidapara ub~ti
rui' 05 referido.!i empregos de Physico 1\lÓl' e
CirUI;gião l\lór, como tambem porque erão estes
o Depu~ados nalos daclu-elle Tribunal, cuja falta
torna ilI).pratic(l.vel que elie prosiga nas suas funcções sem detrimento do meu Real serviçe. Para.
obvi~r este e outros inconvenientes, SQU servido ,
abolir e ,extingull' a ·sopredita Junta do Protomedicato, e ordenar que os mesmos Physico Mór
e Cirurgião Mór exercitem a sua competente
jU,1'isdic.~ão nos Reinos de Portugal e liJgarve,
por meio de seus Delegados, e pela ÍnaneÍl'a ~lue
se acha d cretado nQ mencionado Ahará de 15
de N ovemb.ro de 1808.
E e tC( se cumprirá tão int,eiramente COIi10 QeJle
se contém, etc. Dado no Palacio do Rio de J.aneÍl'O, em 7 de Janeiro de 1&09, -PRlNC1l"E com
guarda. - Conde de Aguiar. -'Com os Registos
competentes.
'

Coll. Braz. - Delgado.

Eu O Principe Regente faço saber aos que o
presente Ahará com força de lei virem, -que tendo mo tI'ado a experiencia que não re ultárão as
vantagens que erão de esperar do methodo estabelecido no Alval'á de {~ de Setembro de 1804,
para e conseguirem a Bulas, Breves e maís Papei que se expedem pela Curia Romana e que
pelo contrado cresc ~rão outros inconvenientes que
se não experimentavão quando era licito tratar
com qualquer banquell'o a expedição do negocio de Roma; e, endo-me presentes algun outros motivos que se tornárão dignos da minha

onDEM DE

9

)JE

JANEIno.

Mannscripto authentico.

O Vice-A.lmirante Intenden'te da Marinha, attendendo o Cabo d'Esquadra 1\'1anoel Machado, que
está empregado nos cortes das madeiras, bem
como são atteJIdidos os camaradas deHe empregados em dilig'encia, mande pagar-lhe 100 réis
dial:io a titulo de eomedorias, em quanto permanecer no r{:ferido serviço, cessando'-lhe outros
.
I
6
q~aesquer vr.nClmentos que pe o mesma receba,
e entendendo-se q'!-e para ser pago 40s referh·
I
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dos 100 réis, deverá fazer pr~sente de certidão e tá cruzandg no e treito,- deve enLender que neste
passada com toda a formalidade, pelo OJIicial commando espero me dê pro, as a nda maiores,
e possi, el fôl", do eu zelo e aclividaJe no Real
encarregado de inspeccionar e dirigir os meus
córtes, que nunca faltou ás sllas obrigações, an- sen iço, para cujo fim e para bem do mesmo Real
tes sim pl'ocuron desempenha -Ias com o maior, serviço, deverá procedcr a hum cru7.eiro o mai~
acerto e actividade possh eis its suas forças e vivo e bem entendido, empenhando-se em fazer o
comprehenção, quartel General da 1\'larinha, em maiol' mal que poder a todos 05 nossos inimigos,
9 de Janeiro de 180g.-Com a Rubrica do Sere- mas sem deixar de guarnecido o e ·treito em ca o
algum que não seja o de cÓlTer evidente perigo
Dis. imo Senhor Infante.
de seI' ali" mesmo tomado por aquelles illimigos,
em cujo ca o de,'erit retil'ar-se a hum porto amigo
AVISO DE 9 DE JANEIRO.
e visinho, espel'ando ali as rcspo 'ta' das pal:ticiMauuscJ'ipto autheotico.
pações que terú de eITeituar, e e nem desle recurso
IlIm, c Exm..SI'. -O Sel'tlniss-imo Sr. Infante poder valer-se, por ser muito prova \ el que o
porto caia nas mãos dos contrarios, ob en'al'á se
Almirante General vendo a repre -enlarão de V.
Ex, pelo tor,ante ú fa\La de E 'crivão da quinta clas- deve ser proTa veJ que ao óe Lisboa aconteça outro
-e, ha por bem conformai'~se com o pal'ecel' de tanto (o que Deo não permitta) e então diriV. Ex. c por tanto manda que V. Ex. nomêe o gindo-se it barra de le procurará auxiliar com toEscripturario para senil' -de Escrivão, e o Com- das'-as forças do seu comrnando a retirada dos leaes
missal'Ín José Agostinho Mende: para servil' de Portllguezes para a Álllerica acional, com todas
Escripturario até dar parte de prompto o dito Es- as preeiosidade', braço e maquina' inleres'antes
crivão, cuja doença quer Sua Alteza saber qual que podei' lransportar, auxilio a que tambem prohe e se he perigosa, de endo V. Ex. de hoje em cederá logo que para o dar receba o~ compelcnte!
omcios do'meu lugar Tenente na Ciddde de Lisdiante ajuntar ti parte semanaria hum artigo no
qual refira todos os mo"imentos de -ta, ou de se- boa; porém deve entender que em todos os casos
melhante natureza acontecidos n:l Intendencia, imagina,'eis me fica inteira e directamente resContadoria da Mal'inha e Almoxarifado. Deos ponsavel pela' salvação da e. quadra cujo comguarde a V. Ex. Quartel.General da Marinha, 9 de mando lhe confio, salvação que 'úmente darei por
Janeiro rle 180g. -José [vIaria Dantas Pereira.- eITeituada depois de a "er runlleada neste porto,
donde Se devel'ú con 'iderar destacada c donde a
Sr. Jo é Caetano de Lima. ,
•
seu tempo enviarei outra a rende-la: pelo que
cumpre que júmais perca de vista e te intere sanDEcnETO DE 10 DE JANEIRO.
tíssimo ponto da sua COlnmissão; e pal'a 'lue elle
possa ser executado sem maiores obstaculos, deManuscripto autheolico.
verú o Commandante participar-me directamente
Sendo incompativel que haja de existi!' o cargo o e. tado em que encontrar a esquadra e com esde Presidentp., lugar .Tenente e Inspector do Real pec.ialiclade o que dis 'er J'espeilo aos Offil'iaes emErario estabelecido na Cidade de Lisboa que exer- pregados nella, tratando com muita partic'llariGia Luiz de Vasconcellos e Sonza, Conde de Fi- dade e circunspecção, o que mI' relativo aos
gueirt'J, com o estado presente da mi nha assistencia Commaódante , objecto e te de tanta importancia,
no Bl'azil, aonde e acha novamente por mim que se sobrevierem cirCUTl tancia da maior urcreado outro semelhante emprego, com a mesma gencia a lempo de não ter recehiljp ordem a1 "'uma
juri dicção, iguaes honras e pril-ilegios: e atten- a respeito delle e a sobremencionada salvação da
dendo tambem ás graves molestias que o impos- esqnadra dependei' de resoluçõe tão promptas
sibililão de poder continuar a exercer o referido como vigorosas no coil(;el'Oenle aos mesmos 00icargo, em que me deu repelida' provas de zelo, ciacs, autoriso o Chefe de Di"i ão, Commanintelligencia e prestimo, com que sempre se dis- dànte, pal'a que pos a suspender e até me~mo
tinguio no meu Real serviço: hei por bem apo- desembarcar, sem depenllencia de outras autorisenta-lo com o· orqenado por inteiro que até dades, aqnelles de seus subordinados que se lhe
agora vencia pelo sobredito lugar, sendo-lhe (;on- lhel'cm gravemente suspeitosos lle ralta de obetado sem interrupção até o presente e daqui em diencia no momento da crise principal. Em quanto
çliante, em quanto não mandar o contrario. O porém á marcl)a Ol'dinada do serviço da esc(uadra
Conde ~ Aguiar, Presidente do meu Real Erario, no seu actual cruzeiro, e ii correspondente admi() tenha assim entendido e faça executar, man- ni lração economica, poderâ e deverú POI' hum
dando passar os despachos necessarios. Palacio do lado procurar e observar a ol'den do meu lugar
Rio de Janeiro, em 10 de Janeiro de 18og.-Com Tenente em Lishoa, e por outro lado correspona Rubrica do Principe Regente Nosso Senhor.- der-se commigo directamente, não só para me
Extrahido do Liv. I. o de Reg. de Decretos dos annos participar, estado, acções e marcha, quer da
fie 1808 a 180g, a {l. 13g v.
'
mesma esquadr'a, q1ler do seu crmeiro (o que
procuraril fazer-rue saber as mai' "czes que'p0der ~
mas rambem para me prevenir com a maIOr ant1ORDEM DE 12 DE JANEIRO.
cipação possivel acerca de todo os acontecimentos
Manuscripto 3ulheolico.
intel'es antes que tenhão de "ir a influir obre os
o Qtefe de Divisão Rodrigo José Ferreira Lobo movimentos da mesma esq1ladra, ou sobrc a sorte
de Portugal, querendo eu que de mai a mais me
~?tual Commandante da esquadra POltugueza que
TOlllO 1.

51
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proponha, ou me participe, confol'me a U1'gencia
das deci~õe , todas as I'e!'ormàs, ou innovações
que julgar cOl)veniente in troduzir no regimen ou
no serviço, a cuja frente está por mim collocado,
esperando eu da sua iotelligencia, lealdade e zelo,
qae procurará desempenhar com acerto toda a
suas obrigações aqui referidas, ou não refel'idas,
e que jlimais deixaril de promover, por todos ás
modos que estiverem ao seu alcance, o progres o
dos conhecimentos navaes uos Officiaes do seu
~ommaudo, seja fazendo observar, quanto fô'r
'pratica, el e pela maneira mais conveniente á Real
~hlrinha, a Memoria do Conde de SchaumbourgiLippe sobre os exet'cicios de meditação militar..,
'Seja pl~ocurando augmentar, ou illustrar as nossas
noções hydrographicas, com a rectifioação do que
já sabemos e a determinação do que existe ignorado, ou mal designado 'nos mares menos 'fl'e.quenlados por onde vier a navegar, Quartel General da lHal'inha, 12 de Janeiro de 180g.-C@m
a Rubrica de Sua Alteza o Serenissimo Sr. lufante
Almirante General.
ORDEM DE

12

DE JANELRO.

Manuscripto aUlhentico,

<JRDEM DE

12

'DE :TANEIRO.

Manuscriplo authentico.

Illm. e Exm. Sr. -O Serenissimo Sr, Infante
:Almir.ante General ordena, que a tudos os OIIiciaes nomeados para commandal', ou para com..
mis ões de commando., se não abonem comeàOTias de Commandan~es, sellão 'quando elfectivamente commandarem, ou quando elfectivamente entrarem em exercício de suas commissões:
e como 'ao Chefe de Divisão Rodrigo José Ferreira Lobo s'e devem atrazallos, manda o mesmo
Serenissimo Senhor que lhe sejão pagos. Deos
guarde a V. Ex. -Quartel General da M.al'Ínha,
12 de Janeiro de J 80g. -Josê Maria Dantas P~
rcira, - Sr. Jo é Caetano de Lima. -Do ol"iginal
existente na Contadoria da Marinha desta Côl·te.
OFFICIO DE

13

DE JA.NEIRO.

Manuscripto authentico.

IlIm. e Exm. Sr. - Depois de val'Ías ttentativas
sobre o modo m,ais efficaz 'e suave de pl'oceder
neste paiz Í1 recruta dos mal'Ínheil'os, tem deci~
dido a e:xperiencia, que se deve prefedr o syste-'
ma já praticado em Lisboa e neste mesmo pOI·tO,
de se til'at' a 1:erceira parte da tripulação dos
navios do commercio Í1 medida que vão entrando.
TodaYia, como ha mu1to quem ,se iritromettta no
que lhe não pertellce, tem acontecido que alguns
navios, cujo registo não póde seI' feito in tantaneamente, se encontrão ou sem guarmção, ou
já com outra de escravos.
Nestes termos manda o SereníSsimo Senhor Infante ,Almirallte Genera.L dirigir-me a Y. Ex;., para
que queira ordeoar ao Commandante da Fortaleza de ViJlegaignon, que dê ordens ás esc;oltas
pal'a nãG deixarem desembarcal',pessoa alguma dos
navios que elltrão, antes de haverem satisfeito
ao registo passado pelos Officiaes da Armada Real.
Deos guarde a V. Ex. Quartel Gener,a! (la l'I'lal'inha, 13 ue Jane11'0 ,de 180g,...:-José l'Ilal'ia Dantas
Pereira.-Sr. D. Rodl'Ígo de Souza Coutinho.

, O Almirante Barão da Arruda, ou quem suas
vezes Iher, fique -entend'''ldo que na fôrma das
ordens 'oberanas do P,rincipe Regente meu muito
amado e prezado Senhor e tio, nomeei para Commandante da esquadra do estreito, o Chefe deDivi,ão Rodrigo José Ferreira Lobo, levando por
seu Secl'etario o Capitão ;renente Joaquim 1\1artins rlaLuz, e ordenando-lhe que deve considerarse como destacado deste porto; para onde voltará
quando eu a' 'im o mandar, ou quando fôr rendido ,POI' outra esquadra que eu expeça com este
destino, ou quando correr imminente 1'Ísco de ser
preza dos inimigos; mas ao mesmo tempo determino que no tocante ao regimen ad.rnini trativo e
ao sentiço 'militar no sen oruzeil'o, observe não
omente as minhas in 'trucções, senão tambem
a vos 'as ordens que deverá procurar e cumpril',
além do que lhe reoomm'endo muito expl'essamente que no caso (que Deos não permitta) de
AvIso DE 16 DE JANEIRO.
ser pr.eciso auxiliar a retirada dos leaes PortugueManuscripto' 3nthenticu,
zes para este paiz, demande a barra de Lisboa
oe procure prestar o maior auxilio possivel a tóIIlm. e Ex. Sr. - P01" ordem do Serenis imo
dos os braço interessantes e fieis, recebendo Senhor Infan te Almirante General, voltão as ap~mbem a eu ,borgo todas as plleciosWatles e
pensas relações numeros 2g, 3 h {p, :3, 4, 5,
todos os artefactos importantes que poder trans- duplicada, 6 idem, ." l l , 58, 5g e 16~, li vista
portar. Mais devereis entender que nom&o o das qu aes , e da respostas do CODtado~ combiChefe de DiYi ão Tgnacio da Costa Quintella pat'a nadas com a precedente da mesma natureza, não
commandar a forças navaes, que devem por pode o mesmo Serenissimo Senhor dar-se' par
~gora exi ,til' prompta no Tejo com o unico fim
satisfeito sobl'e a fiscalLação da legalidade e vede en irem nn dita retirada e protege-la; arran- , racidade das contas, em c@nseque'ncia do que 1
jando- e porém e tas duas E quadra de maneira repetindo as expressões ao Ai ;l'á ae 15 de Maio
que, e algum vaso da do Estreito solf.'el' dam- p. p., manda-me dizer a V. 'Exo que se de'Ve connifioação en i\el, eja logo rendido por aquelle siderar responsayel por todas ElS seus Officiaes,
seu semelhante que e tiver prompto, ou 'poder e muito esper.ialmente em hum artigo de tanta
apromplar- 'e no Tejo. Quartel General da 1\1a1'Í- ponderação; pelo 'que, e porque em resolução
nha, em 12 de Janeil'o de 180g, - Com a Rubl'i- superior em contrariô expressa e positiva, não
ca de Sua Alteza o SellellÍssimo Senhor hlfante Al- 8e .devem rcp.utal' legalmente ab.onadas asGquanmirante GeneraL
lias em .cujwoabonação se houver faltado. ás fortv

f
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malidades prescriptas; por isto, e porque a "in- officio de V. Ex. datado de 14, e recebido no
da das relacões de bordo não exclue a fiscalisa- mesmo rua, fica o mesmo Sel'enissimo Senhor
ção relativ~ il observação das mesmas formalida- na ordem expedida á Fórtaleta de Villegaignon,
des, precisas aliás para a boa arrecadação da e pelo tocante á aguada, assim para uso do naReal Fazenda: cumpre que V. Ex. ordene que vios, como para o do Al'senal e dos operados
jamais se ahon~ pagamento algum. a quem não empregados na Ilha das Cobras, devo fazer
tiver preenchido as ditas formahdades , uem eonstar a V. Ex. qne já no dia ) 5 linha ido o
p9de servir de desculpa que os Officiaes não pro- Inspector, José Mada d'AlmeilJa, ao sitio chacurão apresentar as suas guias, pois se não hou- mado Bica dos l\l'arinheiros, e ahi ananjado cavesse ignorancia, nem má fé, poderia prescin- lhas, de modo que a agua do Rio Comprido
dir-se de toda a fiscalisação, e por consequencia corresse por ell<ls, afim de irem as embarcações
seria superllua a existencia dos Fiscaes: nestes miudas ali faleI' a soa agnada, a cujo respeito se
termo, quer Sua Alteta que V. Ex, principal- passou ~1Um officio ao Intendente geral da Polimente pelos quatl'o OIJiciaes designados no meu cia, para não consentir que até celta distancia
Officio antecedente deixe de abonar-lhes os seus da foz se la ve roupa no dito Rio, preTenção impagamentos, em quanto não apresentarem as portante que poderá er substituida pela de se
suas competentes guias" procedimento este que admittir a lavagem de tarde, ficando a noite e a
se tivesse sido ob 'ervado inalteravelmente, tivera manhã para se fazer aguadj.l; observou-se mesmo,
me mo tomado desnecessaria esta ordem de Sua que no actual e 'taelo do Rio, gastão-se "inte miAIteta, e com eITeíto he talvet superior, para nutos em encher buma pipa, donde se conclue'
quem fiscalisa contas, a obrigação de ver se os que se poderú(j encher diadamente cincoenta
vencimentos abonados corresp'o l1dem aos lem- o que não he muito para tres ná'o , homa fragat~
pos vencidos e ús cil'cynslancias daquelles que os e sete berganlins armados, além dos navio que
vepcem, pois antes destes exames, deve sem du- temvs desarmados, mais o Arsenal e a Ilha. Povida alguma pi'oceder-se ao dos titulos necessa- rém se o mesmo Rfo corresse mais, o que parece'
l'Íos para se abonar o vencimento, e este con- praticav'el 1Iuma vez que não lhe distraião a
fiou-o Sua Alteza tão sómente da repartição que a;,''Uas, poderiamo em tal caso alugai' saveiros
reconhece a V. Ex. pOl' seu C)lefe. Deos guarde que fossem ali mesmo encher pipa , para virem
a V. Ex. Quartel General da ltlarinlla, em ) 6 de depois fornecer d'agua a Prainh.a e o Valongo;_
!aneiro de IS09.-José Maria Dantas Peveira.- que por serem os sitio mais distantes elos actuaes.
Sr. José Caetano de Lima.
chafarizes, são aquelles onde he maior a cal'estia
deste liquido tão necessario para a nossa subsistencia, objecto as az digno de occupar o zelo de
O~'FICIO' DE 16 DE .TA. NE IRO'.
V. Ex. Cumpre-me em fim reférir a V. Ex, , que
l\faooscl'ipto aotbcnticll.
na Brigada veio a- entpr praça de soldado João
IlIm. Sr. Paulo Fel'Dand~s Vianna. -Fiz pre- Antonio de l\ledeiro "filho do Pedro Antonio de
sente ao Se'renissimo Senhor Infante Almirante Medeiros e Desieleria Marra, natlll'al de Paquet~,
sabendo-se que antes era caixeiro de buma loja
General a carta que V. S. me dirigira ante-honde ferragem e soldado dp egundo Regimento de,
tem, e á "ista deUa ficou certo o mesmo Serenis'simo Senhor em todo o seu conteúdo, üevendo, Milicia ;'ordena-me Sua A1teía ql1e leve tudo i to,
áo conhecimento de V. Ex. confiando que V. Ex.
eu communicar a V. S., que se a prohibição da
lavagem no !lio Comprido até huma certa distan- expeça as Reaes ol'ltens conducentes a que o dito
cia da sua boca se fiteI' impraticavel, com'irá, assentamento de praça possa sub istil' na sua l)eque pelo menos tenha lugar tão sQmente de tal1de, vida fÓrma .. Deos guarde a V. Ex. Quartel ge'neral da l\'Iarinha, 16 de.Janeil'o de 1809. -José
afim de se poder fazei' aguada pela manhã e de
Maria Dantas Pereit·a. -Sr. D.llodrigo de Soma
noite. Fôra tambem ,·antajoso que podesse'
Coutinho.
correr mais agua na bica, pois em tal caso alu-garião-se saveiros, que indo ali encher,- viessem
fornecer d'agua a Prainha e Valongo, onde ella
DECRETO DE 17 D1': JANEIRO,
he mais rara e cara, em conseq!Ulueia de distaManuscripto authcn~ico.
rem mais dos chafarites publicos., O zelo.de V. S.
fará prover em tudo com a maior actividade, e
Sendo- necessario ao bem do meu seníço, e
pelo modo mais entendido que fór possivel, vinmnito conveniente ao augmento e prosperidade
do eu por esta occasião a te)' que respeitar mais
da literatura e e4ucaç~ú nacional dai' pro,'idenem V. S. as qualidades que tautas vezes lhe tenho
cias para o provimento dos PrOfessores, para as
distinguido. De V. S. o mais, etc. Quartel Gediversa Cadeiras do ensino publico, que se
neral da Marinha, 16 de Janeiro de 1809, -Joséa,chão estabelecidas: hei por bem cm quanto não
:Maria Dantas Pereira.
tomo sobre e~ta materia mais ampla deliberação,
que nas Capitanias deste Estado se continuem a.
prover pe.los Govemadores e Capitães Generaes,
OFFICIO DE 16 DE JANEIRO.
1
e pelos BISpOS, ri~ rórma ordenada pela Carta
Manuscripto autbentico.
Regia de 19 de Agosto de 1799, devendo 05
Illm. e Exm. Sr. -Lev:a~do !J. pl'esença do Se- providos por esta maneira, requererem a sua,.
renissimo Senhor Infante Almirante General o confirmação pela l\1e~a do Desembargo do Paço,
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a qual ou servido autorisar para isto, e para
que no. ta Côrte e Capitani~ do Rio de Janeüo,
possa pl'o"er em pessoas aptas, precedendo os
exame e informações necessadas ús Cadeiras'
que ,'ag,\rem, devendo nomear algum Magi 'tt'ado habil P'lra examinar a cOIJducta e pt'ocedimento do referidos Mestres, sem embargo de quae que].' ei ou di posições em contrario, _ A JUe,a
do Desembargo do Paço o ten ha assim entenclido e o faça exec,utar. Palacio' do Rio de Janeiro, em 17 dI; Janeiro pc 180g.-Com a Rubrica
do Principe Regente J osso Senhor. ;-Acha-se no
Liv. 1.· de Reg. de Deq7'etos a {l. 35 v.
OFFICIO DE

17

DE

JANEIRO.

Manuscl'ipt0 3)llhenlico.

o Sereni sim,o Senhor Infante Almirante G.enel'al ordena, que V. S. passando a informar-se
de homens praticos obre os sitios da outra banda, aonde se póde melhor fazer aguada, mande
examina-los pelo seu Ajudante aqueltes que estiverem mais visinhos, e faça presente o resultado de tuclo ao mesmo Sereni simo' Senhor, a
quem foi dilo que no Sacco da Boa Viagem havia
com e1reito lugar adequado para o fim referido.
Deos guarde a V~ S. Qu~rtel General da ~1ari
Ilha, 17 de Janeiro de 180g. -'Jpsé ~laria Dantas Pereira. - Sr. José l\laria de Almeida.
OPFICIO DE

17

DE JANEIRO.

Manuscripto authcntico.

Illm. Sr. Paulo Fernandes Vianna.--Constando
ao Serenis imo Senhor Infante Almirante General, que o }lia Comprido ora corre '. ora não
corre, manda-me o me mo Serenis 'imo Senhor
levar isto mesmo ao conhecimento tle V. S. confiando, 'Ipe V. S. occorra a este mal com ~ 1'0.-,
medio mais efficaz e adequado que fór posslVe!.
Receba V. S. ao mesmo tempo as expressões da
ingular consideração que lhe tributa, De V. S. o
mais, etc. Quartel General da larinlIa, 17 de
.ladeiro de 180g. -José Maria Danta Pereira.
OFFICIO DE

19

DE JA.NElRO.

l\lanuscripto aulhcntico·.

111m. Sr. Paulo Fel'nandes Vianna.-Fiz pI'esente a carta de V. S. ao Sercnis in]o Senhor
Infante Almirante General, que fica certo no seu
conteCldo, e manda-me communicar a V. S.
que deu ordem para se l'oruecc:r o escaler ao Capitão Engenheiro João Vieira de Canalho, e a
oito duzias de taboado de tapinhoã ao dono da
chacara do Cortume, sem despeza alguma do
me mo dono, o qual nada despenderú com os officiacs que pede, e lhe são concedido, indo dest3cado da BilJeira, debaixo da ordem de hl)m
bom mandador. Por tarJto re-ta-me tão -ón ('nte repetir a V. S. o muito <lue o considera, de
V. S. o mais, etç. Quartel General da l\larinh,a"

DaDta~

em Ig de Janeiro de 180g.-José Maria
Pereira.
ORDE~i DE

19

DE JA.NEIRO.

Manllscripto authentictl.

o Serenissimo Senhor Infante Almirante G~
neral, hayendo-se-Ihe olferecido, com abonação
do Intendente geral da Policia, o CapitãQ João
Sequeira da Costa, dono da chacara do Cortume para fazer á sua custa hum bicamo., que recebendo toda a agua conente da chacara, venha
a dar-Ibe sahida de modo que po são recehe-la
as trcs lanchas juntas, sem que estas se empachem, ordena que por parte do Arsenal se for":
neça sem despeza alguma do Capitão, o que este
pretendia 'haver di) mesmo Arsenal com dispendio seu', a saber: oilo duzias de taboado tapinhoã, sobre o qual j.á se passúrão as conven ientes ordens ao Vice-Almirante Intendente da
Marinha e os seguintes Officiaes (rue Y. S. destacarú debaixo de hum bom maqdador, o, crual sub1:nettendo-se ús direcções do referido Capitão,
dê parte a V. S. do progresso da obra, a saber:
Antonio VilIa-Verde, Constantino da Costa, João
José, Joaquim da Silva Ramos, Anlonio Pinto
e Manoel JOllé Cru~: a respeito do Beija-flor re- '
commenda Sua Alteza que sim se abandone,
mas fi ando elte na melhor situação possivel,
e em quanto ao fOJ'Oecimento do escaler reque-·
rido pelo Intendente geral da Policia, con vém
o mesmo Serenissimo Senhol' em que V. S. satisfaça áqueUe Magistradu. Deos guarde a Y. S.
Quartel General da ~1arinha, Ig de Janeiro de
180g. - José Maria Dantas Pereira. - Sr. J llsé
Maria de Almeida.
A. VISO DE

19

DE JANEIRO.

Manuscl'ipto authcntico.

Illm. e Exm. S.'.-O Serenissimo SenhOl' Iufante Almirante Genel'al, vendo os oalcios ultimos de V. Ex., manda-me responder que está
muito certo, que V. Ex. deseja acertar e haveJ'se com a maior actividade possivel no desempenho da suas obrigações, ma como infelizmente
nem lodos os subalternos ele V. Ex. existem neste
caso, faz-se indispensavel, que o mesmo Sertnissimo Senhor exija de V. Ex. toda a responsabilidade que lhe toca em qualidade de Chete dessa Repartição, responsabilidade que e tá de mais
a mais expressamente dita no Alvará de 15 de
l\'~aio do anno proximo passado, responsabili'dade em huma palavra, que não pôde limitar-se a
ordem, mas que precisamen te deye ampliar-se
a vigiar e fazer que as ordens se cumprão com a
maior presteza e pontualidade. De,'o mai ponderaI' a V. Ex. no meu officio de 16, devei' applicar-se o duplicado aos nu meros , e não ás
relações respecth'as, pois se adoptou aquella enunciação com o unico fim de exprimir mais brevemente a communicação das relações que baixfll'ão naqucllll occasião; em summa, nurqero 5
duplicado, wm de significar o mesmo que bigf
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niílcaria duas relações com Q numero 5. Ultimamente convém Sua Alteza em que V. Ex.
mande meUel' em rélacâo as comedorias rle Antonio José Ferra, e d~termina, que para bordo
do Conde Hen-rique ,-ão não só os cabos de tinados para o apparelho da náo D. João de Castro,
mas tamhem o que restar dos que se manJárão
confiar ao Patrão mór de Pernambuco, para e te
o entregai' ao rospecti'lo Intendente, quando
ohegasse áqueUe porto; e além disto mandal'á
V. Ex. en tregar oito duzias de taboado de tapinhoã ao Capitão José de Sequeira da Costa,
dono da chacara do Cortume, aum de se proceder á faolura de hum Licame que receba toda a
agua que passa pela mesma cl.aC'aI'3. Doos guarde a V. Ex. -Quartel Genel'al da Marinha, 19 de
Janeiro de 180g.-José Maria Dantas,Pereira.Sr. José Caetan.o de' Lima.
RESOLUÇ,\.O DE

21

Manllscripto

DE JAl'iElRO,

a~heDlico.

Francisco Amaro de Souza GaUlardo, i\Ieirinho do Conselho, e Florencio Sabino Galhardo,
Escrh·ão do mesmo Meirinho-, pedem augmento
de ordenado. Respondeu o Procurador da Fazenda, que p orde.nado de 60:tj>000 réis estabele~,
cido aos,sup'plicantes, não be bastante para a sua
~ubsistencia. O 1\leirinho e o Escrivão do Con.' selho da Fazenda de Lisboa, tem 400:t/Jooo réis
de ordenado, tend'o- de mais' Q MeiHnllO 80:jj)000
réis para qUé!tr.o homens da vara. Com esles
motivos se augmeqtou o ordenado de 100:t7JOOO
réis do 1\1eirinho da Mesa do Desembargo dõ Paço,
e da Consciencia e Ordens desta Côrte, eSlabelecendo-~e n01'amel1le o oruenado de 2UO:t1JOOO réis,
em resoll1çúo de consulta da dita 1\1esa. E como os
Supplicantes pedem fundados neste exemplo o
mesmo 'Ordenado, se deverá consultai' a favor rle
cada hum 2@0:jj)000 réis. Parece ao ConselHo o
mesmo que ao Pl'Ocurador da Fazenda. Vo sa
Alteza Real porém mandará o que fôr servido.
Ri@ de Janeiro, I? de Janeiro qe 180g.
Resolução. - Como parece, Palacio do 'llio de
Janeiro, 21 de Janeiro rle 1809' -Com a' Rubrica de Sua Alteza B.eal. - Acha-se no Liv. ~ .•
do Reg. de Consultas do ConiélllO da Fazenda a fl.
) v., 110 Archivo da Secreta/'ia dos egocios do Impe1·io.
RESOLUÇÃO DE

21

DE JAN.EIRO.

Manuscripto authentico.

O Escrhão ordin~rio do Conselho da Fazenda
Fede se lhe declare que possa levar os meSmOS
emolumentos pelos papeis que se expediJ:em pelo
mesmo Conselbo, e que até agora se pas a"Vão
pela extincta Junta da Fazenda, e que se hão de
expedir pela Secretaria do mesmo ConseluQ" e
que n,ão erão d~ expediente da exlincta Junta e
observe
respeito dos emolumentQs o mesmQ
que se acha estabelecido nas Secretai'ias dos outros Tribunaes. O mesmo Conselho põe na presença de Sua Alteza Real, IJue ha"Vendo-se deterT0l\10 I.

minado por Decceto de 28 de NOTernbra de 1808
o mesmo Escrivão delie seja o que pa se as guia·
dos que -, ão pal'a l\'linas, licando no Real Erario o emolumenlo de 240 réis da a ignatura
que tinhão o eninctos Prondore , sendo dou
os Consellleiros quP. assignão es a guias, hajà
por bem ae lhes pe[JlJitlir revog-ando a or~
dens que a esse re peito houverem. Parece a
Conselho, em qlilanto ao requerimento do Bscl'ivão, que dos papeis que se passaYão pela extincta Junta da Fazenda, e que agora e devem
passar pelo Conselho., ilque levando o mesmo
que ali se levava, e quanto aos mais ql1e são do
proprio expediente cio Con elho, se regule pelo
requerimentos ora dados aos novos TriblInaes
OJ'eados nesta Côrte, com declauação pOl'ém de
que se houver algum 'papel a que se não ache
declaraôo emolumento que lhe deve perten.c.er,
seuá regl!1lado por outros semelhantes para'ass-i'IJ\
ser incluido tudo em regra de requerimento. E
como de~tes emolumentos he que délVem sabir o
dos Oillciaes que tJ'abalhão na mesma Secl1etaria,
parece tambem ao Conselho que de todo o producto deUes se faça hum monte commum " o
qual se di'Vidirá em tres partés , duas para o
cri,lâo da Fazenda, e huma para se dh' dir pelo
Officiaes da Secretaria do Conselho, devendo o
Qfficial Nlaior ser contado com dou quinhões.
"Vossa Alteza Real mandará o que rô!" servido.
Rio de Janeiro, ? de Janeiro de 1809'
Resolllfão. - Pelo que toca aos emolumentQs e
salarios dos papeis que se expedem pela Secretaria do Con elho, como parece, e suba .Alvarl..:
quanto aos emol umenlos das assignatUl'a das
guias não ha que deferir. Palacio do Rio de Janeiro, 21 de Janeil'o de 1809' ~ Com a Rubrica de Sua Alteza Real. - Aalta-se no Liv. 1.. de
Reg. de Consultas do Conselho da Fazenda a fl. I
'1). no A1'chivo da Sem'etaria dos Negocias do Imperio.

Es-

ALVARA'

DE

21

DE JAI ErnO.

ColI. BI'az. -Defgado.
I Eu o Principe Regente faço saher aos que
este Alvará virem: que sendo-me presente em
cónsultíl da mesa do Desembargo do Paço do
Estado do Brazil, a supplica de muitos proprietarios ue engenho de a sucar e lavradore de cannas, em que me pedião o serem as suas fabricas comprehendidas no privilegio concedido pela
resolução de 22 de Setembro de 1758, aos habitante da Capitania do;Rio qe Janeiro, de que
se lhe tinha expedido provisão aos 26 de Abril
de ) 260, para não serem executada as propri?dade~ dos mesmos engenhos e lavouras, mas somente os rendimentos delias : e que lendo ido
e te mesmo privilegio concedido paI'a oull:aCapitanias, ao princiEio tem,porariament~, dep'ois muitas vezes renov·ado; fôra ultimamente
mandado observar na Capitania de S. Paulo
ampliando-se para todos os meus dominios Ultramarinos pelo Alvará de 6 de J UlllO de 1807'
Como porém nesta ultima determinação eu fôra
servido mandar fazer algumas restricções que mui-
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to O iliminuião: consultando-me a sobredita mesa
que nas circunstancias actuaes de maior franqueza do Commercio, seria mais conveniente ao
meu serviço, que o WiQ dO' mencionado privile"'io fosse mais amplo para os laYradores, e capa7J
de fazer permanecer as suas fabricas em utiLi'dade geral dos habitante destes estadas e favol"lda
cultura que bem se conciliava com o intel'esse dos
seus credores: tomanclo em con ideração o referido, e querendo fazer graça e meroê aos 50breditos pl'Oprietarios e lavradore : hei por bem,
declarando o Alvará d~ 6 de Julho de 1807,. determinar.
':
I. o Que as faqricas
dos. engenbas de aqSU;ar e lavouras- de ·canas em tode~ os EShados
:lo Braúl e .Ultramar, gozem' do pri vilegi{) conC'lediclo pela ilita resolução de 22 de' Sete.mbro
Je 1l'758, para não se.re!TI eXlooutadas as fabl'Ícas
do me mos engenhos e lavouras" estando estes
p'rornptos e trabalbahdo'r;egularmente, e tendi> em
eultu['a a folha competente para a labo,I'ac:ão dos.
mesmos engenhos, 'e paéa o sustentO' da sua es~
cravatm'a, mas 'somente podl'rilõ correr las exe~
. cuções nos rendimelltos das, ditas pl'optiedades
pela. terça parte rlelle ,. reservadas as outras duas
partes para as' de pezas da cultura e adniinistração; na fórma que até agora se tem obstl'Yado.
2.
Ampliando '.0 § 2. do me mo Ahará', hei por bem que no caso de ser a divida
igualou maiOl' do que o 'Valor da Ja,'oura ou
engeoho, pos li: c01'l'er a ,exeoução ,n:a mesma
propriedade, oonsiderando-se para a avaliação
do engenll'o toda a sua escl'avatura, gados, <terras'
e utensilios que lhe pertencem, e que não devem 'separar-se do as ento e fabrica do mesmo
engenho: e oeste caso poderá proseguir a execução na 'propl'iedade, observando-se as regra
prescriptas pela lei de 20 de,Junho de 177[~'
5. o E, declarando o § 30. dô dito Al;vará, ordeno: que a permis ão dada ao credol' de mosTrar
que o seu devedor tem mai dividas, as quaes
unidas ehegão á oroma por que fica permittida
a execução na proplàedade; será admiltida somente no caso de'ses outros credores terem tambem
execução apparelhada e pénllOras feitas, e de terem
por meio de cessão, ou de qualquer outro con-"
trato legal, unid'o os eus creditos e êxec 'ção á
execuçã'o llrin .ipal; de 't&rma que se pos.a coniderar como buma ó dh'ida, e o credor p 111ci'paI no termo de goiar tio beneficio da adjndicação não hai'endo licitante ou remi são, na
conformidade do que dispõe a dita lei de 20 de
JUI~ho de 1774; porque nesta eircno taneias he
fll.le se poderá attender ii omm~ lotal da dividas,
para pro eguir a execução na'l)roprieclad!:l, sendo élla igualou maior do que o seu "alor.
E e te e observará c6mo n elle se contém,
ficando em tudo o mai o 'obredito Alvará em eu
vigor, etc. Dado no Palacio do Rio de Janeiro,
ao 21 de Janeiro de 1809.-Pl\llSClPE com guardu. - ntarquez de, Angeja, President~. - Com os
l:"istos competentef'
0
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DECRETO DE

DE .JA.NEIRO.

CoU. Braz.

Tendo consideração li grande falta que ha nesta
Cidade, de armazen's e trapiches, em que se 1'ecobhão trigos, comos e outros geueros; e cons-'taindo-me que nas praias da, Gambôa e Sac«o do
Alferes se podem con:'truir: hei por bem ordenar
que o Conselho da Fazenda, procedendo aos exames neces~rios na ditas praias" mande demarcar
os terrenos que' ali achar proprios paFa este fim;
e qae ~ fazendo publica esta minha delerminação,
haja de os afol'ar, 0U arrendar a quem mais olTerecer e possa 'em bl'eve tempo principiar a edifiear:, passando-'se aos arrendahari.os 0S, seus com,petentes1tinulos,. C' dando-me conta de tudo que a
.este respeito obrar. O me'smo Conselho o tenha
assim entendido e o faça executar. Pulacio do Rü>
de Janeiro, em 21 de Janeiro de 1809' - Com a
Rubrica do Principe Regente Nosso Senhor. Com todos os Registos competentes.
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• Manusoripto authcntico.

- Conde da Ponte, do meu Conselho, Go~erna
dor e Capitão 'General ll!l Capitani'a da Bahia. Eu
?'pI!incipe ~epente 'Vos ~óvfo mni~o sa?dar. Havendo creado nesta Capltal, pelo Alvara lle, 12 de
Ou •'ubr • do
anno prox.imo passado e . lstrucções'
( t1
nene insertas hum Banco Naci nal para animar'o
.
•
., I
,). R
commerclO e promover os !lneresses eaes e.publicos; e de'Venuo os negociantes dessa praça
concorrer para hum tão u il estabelecimenl ,de
l
que 11les provem a' 'facilidade e seg,uranç'á de suas
tdnsaccões mercantis e as utilidades uos gil'Os dos
~ieu.s.cabedaes estagJad~s nas actuaes circumtancias do estado: sou servido orden'ar~vos: que c~m
vocaJ;ldo o corpo dos mesíno's comme1'ciantes e
. geraes
' . e parncu
./1
1ares
expoDdll
0- les p.s "antag,ens
da existencia do dito Bancd, Dusql!e\S por todos
o mol:Ios que dieta a p.1'udencia e a razão que cada
hum dos ind.ividuos empregados no commercio
dessa Capi~&nia hajà de entrai' pf\ra o referido
Banco, com o numero de acções que as suas tor-.
ç~~ ê o desejo de promover os seu.s iDte~esses Ule~
permittir; su!ls'cl'eveodo caóa n'egocian'te a SIJa
entrada e remettendo a sulJscripção geral pelá expediente da Secretaria d~ Elilildo dos Negoclos do
Brazil; e insinuando outro sim, a cada hum dos
Accionistas, rÍomêe nesta Caprtal hum Procurado!') ou Representante, para as dependeocia c
funcções daquelle corpo moral. Espero dq zelo
com qne me servi, assim o' cumprais 'sem demOl'a algdmá, havendb a'.yos~a 'efficacia e deligeôcia 'ne'te assumpto, COOI0 hum 'particular ser,ico feito a minhá Real COI'ôa e ao Estado.
Es'c'ripta no l'afacio do'Rio de Jaheiro, em 23 de
Jan'eiro de 1809' - PUrNCIPE. - Para o Conde da '
Ponte. -Ea:trahida do Liv. I. o de Reg. gCl'ai d~
ordcns- expedid.as
ás Juntas de Fáunda
a {l'. 46 v. '
_
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ORDEM DE

23

DE J ANEmO.

lIIanuscripto authentico,

O Vice-Almirante Intendente da 3'larinha ma;lde
apo'ntar com o vencimonto de 480 réis diarios
os dous cabos da ponte nomcado' pelo- Chefe de
Divisão Inspeclor do Arsenal, á semelhança rlo
que a este respeito e praticava em Lisboa, tudo
li bem do Real serviço le em observancia do Al I
l'ará de 13 de Maio proúJ1Ilo passado. Qual'tel General da lHarinha,.em 23 de Janeiro de 1809,Com a Rub.rica do Serenissimo Sr. Infante.
OFF1C16 DE

2ú

DE JANEIRO.

lIIanuscripto .utheutico.

IlIm. e Exm. SI'. - O Serenissimo Sr. Infante
Almirante General ordena que se dos generos avariados pode alguma porção sel·vir. pal'a alimento
de' homens, ou de aninHes que os mesmos homens costumão criar, V. Ex. mande distl'Íbucr-la
pelos Indios e mais operarios do Arsenal ó mais
pobres, e fazendo lançar aOI mar todo o reD1ar1~
cente que fôr relativamente illutil. Deos guarde a
V. Ex:. Quartel General da Marinha, em 2q. de ,Janeiro de 1809. -José Mal'ia Dantas, Poreira;~l
Sr. J(,)sé ~aetano de Lima.
01'1'1'C1O DE

2ú

DE .J Al'.lImo.
~

Manusoripto authentico.
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dos tres estados e dahi pal'a baixo até. a dos Medico e mesmo aos ajuntamentos de ociosos
(como pôde ter- e em o nosso Arraes) lem rogado
até ao p.re ente sem motÍ\ ar estranlleza alguma;
ultimamente de"o ponderar que nesta .Junta não.
se correspondendo com a outra, quer do seu gene1;0, quer dirigidas de di,verso ún.~, não tendo.
autoridade alg.uma exeouti"a e não ppdendo ad.
mitlir relação nenhuma com as autoridades publicas, 11e realmente o mais simples ajuntamento'
de subaltern,os. do Ser~ni simo Sr. Infant~ ,que
Sua Alleza podIa e deVia COlll'ocar para·economia_
e vantagem do seryiço, ainda quando não fosse
autorisado. a i~so pelos referidos Alvarás, assim
como pelo de 13 de MaiQ proximp pa sado e pelo
D~c1:eto da c.l'eaçãQ do Alm)l'antado Geoeral, permlttllldo-;se-,rne observai' que Sua Alteza ex,igio a
dita Junta, cuidando em que neHa concones em
taes subordinados seus que, senrlo aliás dos mais
benemeJ'Ítos,(pois mandou cxtrahi-Ios do numel'O
daquelles a <p,J.em se conôqo commrs~ões· jrnport!lnte ), seq'issem por esta mesma cau a .em di-,
reilo. a exigir remuneração alguma, por isso que
IPiestão mais o serviço proprio do.s mem'bros de
b1.!má tal corporação. Por lanto e pel'a Sua Alteza
que V. Ex. entl'ando, bem ,no e pirit I de~ta creação ;I:econheya com etreito a sua legitirriidade e'
p'recisão, as suas vantagens e a sua veruadeira
cQ;nstitqição. Deo g1.!arde, a V. Ex. quartel General da Marinha, 24 de Janeiro de 1809, ,José
Maria Dantas Pereira. -lllm. e Exm. Sr. Conele'
de Aguiar.

...
lJ,lm. e Exm. Sr. - Fazendo presente ,\Q Serenissimo Sr. Infante Almirante General que V. Ex.
por duas vezes haü<,1 tocaúo com algum reparo.
no estabelecimento· da Junta ProYisiqnal c0'1l'u\liva estabelecida ppr Sua AI.teza., em qllanto não
podia occol'1'or ao estado de apministração da -,:taulllda.ua Madnlla c.om ontro remedio.mai podçr,
I'OSO; manda-me o mesmo Serenissimo ~r .. que.
l'emetta a V. Ex, pGr cop\a .0' regimento que y,eu
á m~ ma Junta, e á vi·ta delle acabará v,. Ex. clf.
conhecer que o S.~l'enissimo SI'. Infante uso~ t~o.
sómel)te do direito innegavel que tem, como ALmirant~ Gener'al, par,\ convocar no districto, do
seu commaodo aquelltlt' seu!' su40l'dinados que
bem lbe parecer e. consultaj')os acerca do negocios do Real serviço, devendo alé,ll1 di to entel~_
der-se que Sua 'Alteza estabeleceu a Junta nu confOl'lnidade do AII-arít de? çe Janeiro de 1?9:f,.e,
sem outra autoridade ,mais do que a coosulti\'a
em rela{Jão a Su.a.Alleza, continl,lando a executiva
njl. pessoa de Sua 'Alteza e na do Intendente da
MariElha; remedio: este que lle fez urgente em consequencia do sobremencionado estado, ,a que se
l'eduzio- a admil))stração' da Rea,l Fazenda com a
extincção da anNga Junta, cOo;J a.creação do·AI~
mirantado G6o:eral e com a.e pe.cie- de anarquia,
ou confu"ão de autoridades que ,entret'l-nto appareCeu. intrpduzida" ou peja intelligencia,. ou pela
cobiça,; e em quanto ao nome de Junta que 'Sua
Alteza lbe attdbuio, eXCU$p reflectir a V. Ex. que
além qe ser 9 ,m~~s ané\)ogo a.o objecto nomea~o,
he este llUIP ng,m.E:.Q!1e, cQnI~'ido ~nt!'e nós.á J ~nta

DECRE'TÇ DE

2ú

DE JANEIRO.

M:anuscriplo authentico.

Hín'endo determinado pelo 'meu Real Decreto

de 5 do corrente mez !lue o proviólenro da esquadra Britannica surta neste porto, debaixo do comm2ndo do Conlra-Almirante Sir Sidney Smith,
nos artigos carnes e verduras, se lize 'se á custa
da minha Real Fazenda e-peto Real Eral'io se pagasse a rcspecti,va..imporl:ancia ás pes oas encarregadas do dito fomecimento, proce sando-se
para aquelle fim as competentes folhas: hei por
bem ordenar que o artigo lenhas, para o cons mmo da me~ma esquadra, se faça igualmente pela
R,e<l.l Fa,zen'la, oomprcbendendo-se a sua importancia nas folbas da despeza mensal d s mais
artigos do dito provimento acima declarados,
vencenelo a pessoa encarregada do sobreditb fornecimento pela commis.ão de compra, pI'cparo e
acondicionamento dos refe_ridos generos, á quantia ~e 70:tJ:;00o- réi em .cada mez que etú comp,rebendida na respecti va fo.111a. d Conde de
Aguiar, do Gonse1l10 de Estado, Pre iúente elo
Real 1:1'ario, o ~enha, a im entehdido e o' faça
executaI' oom QS de pachos necessaríos, sem embargo de quaesquer Leis Disposições, ou Regimentos em cQntrario. Palacio do Rio de Janéiro ~
em 24 d Janeir' de 1809 - Com a Rubrica do
Principe Regentl' osso Senhor. -Ea;tl'altido do
I. o de Reg, de Décl'etos dos annos de J 8'08 Il
180 9... a 11. 146:

tiv.
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ALVARA.' DE

24

DE JANE InO.

CuU. B,.az.

Eu o Príncipe Regente faç.<> saber aos que G
presente AIYadl com força de lei "irem, que sendo-me pre ente em COD uHa d~ Me a do De 'embargo do PáÇO, quanto con"inba ao hem do meu
Real erviçó,' q.ue hOllvesse bum Distribuidor
para di tribuir as' acç{jes ch'eis e crimes, que' se
intentão e proce ão nos Ju~zo- da Corrciçõcs do
cível e crime ela C~rte da Casa da Supplicação do
Bra7Jl; não só porque ba em cada hum delles
dous EScI'ivães, como foi determinado 110 A.lYará
do I. o de Abril ao .anno pa ado, entre os quaes
de,'e haver igual numero de processps; mas
tambem porque cun'll?r aber por este meio quantos existem, sem que seja faGil .1esappa.recerem
por dolo ou omis,ão do Escrivães, devendo com
tudo ser exceptuados os procedimentos criminaes
em que ha o p'erígo de se malograrem as diligencias de justiça decretadas.pela minhas rei contra os réo , pOI' fal~a de segredo e de presteza,
a que dá o'ccasião '0 nã/) serem feitas as distribuições pelo mesmos Mini tros cl'iminaes, a quem
os queixo os se SOCCOITem: hei por bem e me
praz crear o o~cio de Dí tribuidor dos Juizo das
Correiçõe do civel e crime da Côrte da Ca~ da
.Supplicação deste Estado do Brazil; e ordenar,
que a elle fiqúe. pertencendo distribuir todàS as
acçõe civeis e eriminaes qlle eerrerem nos ;'eferidds 'Juizos, exceptuadas sumenle as devassas,
querellas, denuncias e autos summal'Íos, <rue
.continuarúõ a ser distribuidus pelo competente
lagistrad6: e vencerá o sobredito Distribuidor
o emolumentos que pelo regimento lbe competirem.
E este se cumprirá como nelle se contém. Pelo
que mando, etc. Dado no Palacio do Ílio dê Janeiro, 1/-0 20{~ de J an eiro de 1809' - PRINClI?E COIl).
guarda.- larquez de Angeja, Presidente.-Com
os ,'egislos competentes.
QFFIClO DE

25

Manu~Gr!pto.

DE JANEIRO.

authentico.

o erenissimo Senhor Infante A.lmirante Gene~al ordena que V. S. mandando' immediata e
acLhamen te con,certar o seguf).d·o dos e 'caleres
npmeado na sua l'epresentação de hontem, pa se
logo a Ui tl'ibui-Io p,ara servil' á Fortaleza de S'anta Cruz, em quanto se estiver concertando o
proprio daquella Fortaleza, n.a furma já ordenada
})01' Sua Alteza.
Em qual1to ao tanoeiros precios para o concerto das pipas destinadas ae se)'vi!
!'O rl'agua, fique V. S. na intelligencia, de que
vou pas ar o competentes omcios ao lnLeodente
geral da Polici~: mai- ordena o mesmo Serenis--imo Senhor, que V. S. proceda immerliatamente
a prolongar o Trapiche que era de Thomaz Gonçalves, e guarnece-lo com hum bom guinda te,
confonue se faz preciso para bem do Real erviço,
e por este mesmo motivo empregará V. S. o cu
zelo e actividade, em promover á c.onstrucção de
telheiras que bem abriguem as madeiras. fazendo

que entretanto se cu1:Jrão pelo modo mais bem
.entendido que fôr possi"el, ou seja ficando superiores quer as menos damnificaveis, quer as de
menor valia, ou seja extendenllo por cima de todas algnmas lonas velhas alcatroadas, e assim
semelhantemente qualquer outra cober~ura que a
V. S. parecer mais aproposito. V. S. fiC'ará tambem na inteLligencia de fazei' conduzir a barca
d'agua com a maiol' presteza quo fôr praticavel ;
e- de que Sua Alteza ha 'Por bem mandar soltar os
pl'esos, exoeptuando porém o que jil tentou a no:va
fuga. Dflos guarde a V. S. Quartel General da
larinha, 26 de Janeiro de 1 80g, - José ;'\1.aria
Danlas Pereira. - Sr. José iVIaria de Almeida.
A.LV A.RA.' DE

25

CoU. Bl'az. -

DE JANEIRO.

Delgado.

Eu O Principe Regente faço saber aos qUll o
presente Alvará com força de lei "irem, que sendo-me presente em cQnsulta da l\lesa do Desembargo ·do Paço que muito imp0rtava á prosperidade ueste Estado remediar o abuso de se confirmarem' aS sesmarias sem preoeder a nec.essaJ1ia
medição, e demarcação judicial das terras 'concedidas contra a expressa deci ão do Decreto de
20 de Outubro de 1753, e de muitas oulras 01'deLs minhas que o probibião; e que da transgressão deli as provinha a indecencia de se doarem terras que já tinhão sesmeiros, e a injustiça
de se dar assim ioccasião a pleitos e litigios, e
á pertmbação dos direitos adquiridos pelas anteriOl'es concesSÕes: propondo-se-me quanto cum,
pria, não só que se- determinasse que não se
passassem pel:r Mesa carl as de concessão de sesmariàs, nem de éonfil'mação das concedidas pelos
Governadores e Capi~es Generaes, sem se apresentarem medições e demarcações judiciaes legalmente feitas; mas tambem que para ellas se não
retardarem , se nomeassem Juizes e Officiaes
competentes, ~ se lhes taxasse cenveniente salario: e merecen'do a minba Real consideracão
objecto de tanta importancia, para que se aju~te,
quanto ser l)ossa, o InLeresse do bem publico no
augmento da agricultma e povoação deste vastissimo ESlado, qne' muito desejo promover e
adiantar, com a segurança e manutenção dos sagrados direitos da propriedade, de cuja offensa
re ulraria o desaproveitamento das terras, e a
despeyoação: e não devendo por faltas de providencias que facilitem as medições inutilisar-se c
frustrar-se a sabia legislaçã'o das sesmal'Ías: conformando-me com o parecer da mencionada consulta, e para augmento e utilidade da causa publica, sou ervido determinar o seguinte.
1. o A Mesa do Desemb'á.rgo do Paço oã'o Ií1andará passar cartas de conces ão de sesmarias nem
de confirmação, das que concedem os Governadores e Capitães Generaes, seríl que apresentem
o que as requerem, medição e demarcação judidial feita e ulti.n'J.ada legalmente com citação
dos beróe 'confrontantes e sobre que haja aen-tença fina1, é que tenha passado em julgatlo.
2. o E porque, iinposta esta obl'lgação, he justo
(
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flue se facilitem os meios de se poderem fazer as
demarcações com a promptidão e exactiuão que
convém, e em excesso de salarios: haverá em
todas as VilIas hum Juiz das se marias, que servirá por tres annos: as Camaras proporúõ tres
pessoas nesta. Capitania ú Mesa do Desembargo
do Paço, e nas mais ao Goverllador e Capitão
General, para se escolher dellas a que mais apta parecer ,. devendo ser proposlos corri.'" prefereneia Bachareis formados em direito ou philosophia, e na falta delJes, pessoas que forem de
maior 'Probidade e saber.
5.· Os Juizes das sesmarias darúõ appellação
e aggravo para os Ouvidores das Comarcas, dos
quaes se recorrerá para as Rela~ões do di ·trieto
na fórma da lei do Reino. E quando as partes
quizerem antes reqnerer as demarcações aos Juizes Ordinarios ou de Fóra, ou aos Ouvidores das
Comarcas, estes lhes deferiráõ indo fazer-lhas;
pois que não fica sendo prÍl'atil'o li jurisdicção
do Juiz das sesmarias; eráõ porém elles obrigados a guardar o que vai dispo&to neste regimento.
{, .• Em cada Villa' baverú tambem bum Piloto
para as medições e demarcações, eleito pela
Camara, o qual serYirá Ires annos; tirando o
competente pro,'imento. E senirá de Escrivão O
Tabellião mais antigo, ou o que mais desoccupado e-tiyer, e ao Juiz parecer mais babil para
semelliantes di Ii gencias.
5." As demarcações seráõ feitas seguidamente,
começando bumas nas quadras das outras, sem
se deixarem terrenos intermedios e devolutos;
salvas sómente as estradas e senentias geraes, e
as fontes publicas: inteirando-se sempre a quantidade de terras concedida, .ainda que pela configuração e situação topographica do terreno não
possa 113"er quadra perfeita e regular.
6.· Para cada meia legoa se contaráõ mil e
quinhentas braças, e no auto da medição se especi6carliõ além dos mar,cns, as balisas perduraveis que se encontrarem no terreno, como vertentes, rios, morros e semelhantes; e se fará
tambem declaração se ba campinas, serras e matas virgens., e de todas as qualidades notaveis que
ao Juiz parecer que podem oonc.01'rer para bem
assigoalar a se maria que se vai medindo e demarcando.
, .• Finda a mediçã{} e demarcação, fará o Piloto buma planta do terreno, onde e de enhará
a sua configuração, o lugar dos marcos, as bali as
que tem notayeis, os t'io , ribeirões, pantanos,
e o mais que se poder figurar; a qual será guardada na Secretaria da Mesa do Desembargo do
Paço, para a todo o tempo, por meio della, se
poder decidir algumas dn idas que occorrerem.
8.· P·or cada hum a demarcação de meia legoa
quadrada, ou de buma legoa senuo em campos,
le1'aritõ de salario, ou gastem muitos ou poucos
dias, o Juiz, 20:tf:>000 réis; o Piloto, I 2:tf:>OOO rs. ;
e o Ajudante da cInda, 6:tf:>000: além deste salado perceberáõ pelo do caminho na ida e volta
por sada seis legoas, 2:tf:>000 réis o Juiz, 1:tf:>200
réis o Piloto, e 600 réis o Ajudilnte da corda.
O Escri ão vencerá sómente os salarios que lhe
TOMO I.
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forem contados, segundo o regimento O'eral do
seu officio. O Piloto perceberá mai 6 400 réi
pelo trabalho de tirar a planta; os quae pertencerúõ a quem a fizer, no caso de a haver o Juiz
encaITrgado a outrem, peja inhabilidade ou qualquer ontro impedimento do Piloto.
9.· E con indo que o Juiz das se marias e mais
Omciaes não faltem aos deveres do seu cargo,
nas devassas ele correi ão se perguntará por elles,
averiguando-se se,cumprem as uas obrigaçõe
e se levão salarios de mais; dando-se-lhes em
culpa o que contra elles se provar. E os Ouvidorcs das Comarc.as os constrangeráõ a que com
toda a promptidão vão fazer as medições que
lbes forem requeridas, se lhes constar por notoriedade ou por queixa das partes, que recusão ir
faze-Ias.
E este sc cumprirá como nelle se contém. Pelo
que mando, etc. Dado no Palacio do Rio de
Janeiro, aos 25 de J ancil'o de 1809. - PnlNclPE
,com guarda. -- Marquez de Angeja, Presidentc.
-

Com os 1'egistos competentes.
AVISO DE,

26

DE JANEIRO.

Manuscripto authentico,

IIIm. e Exm. Sr. - O Serenissimo Sr. Infante
Almirante General, não podendo deixar de sentir
o atrazo do balanço; ordena que V. Ex, faça conclui-lo com a maior brevidade possivel, mandando que nelle se tr'abalhe de manhã desde as ?
até a huma hora depois do molio dia, e de tarde
df'sde as cinco até as sete, as 01to, ou nove horas
fOl'llecendo-se as luze neeessarias, c proseguindo-se neste trabalho até que finalmente se conclua,
para cuj o fim deverá parar entretanto qualque.r
expediente que não fa~~a padecer o serviço gravemente, se com effeito sofl'rer alguma demora, O
mesmo SerenLsimo Sr. manda que V, Ex. informe se haverá incon veniente em fazçr que os E cri, ães do Almoxarifauo escrevão e a sistão na
casa da Fazenda para melhor portarem por fé, o
que eliz re peito á entr'ada e sahida do generos:
e em quanto fr(fuella entrada cumpre que V. Ex.
a presencêe na fúrma que lhe estú prescripta pelo
Ahará ele Rrgimento. Em fim determina o mesmo Serenissimo Sr. que V. Ex., mande nos principios dos mezes pôr !l disposição do Inspector do
Arsenal a quantia de 100:tf:>000 réis, cuja de peza
constarú da conta que de, erú dar o mesmo ln pector, a quem V. Ex. communicará esta ordem
de Sua Alteza. Deos guarde a V. Ex. Quartel General da l\larinlla, 26 de Janeiro de 180g. -Jo ç
Maria Dantas Pereira. - Sr. José Caetano de
Lima.
DECRETO DE

28

DE JANEIRO.

Manuscripto authcnlico.

Hei por bem nomear a Braz Martins da Costa
Passos e Antonio Ahares de Azevedo, Officiae
'menores da Real Junta do Commcroio, Agricultura, FaLricas e Nal'egaçã6 deste Estado e domínios ultramarinos, vencendo o ordenado estabe-
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lecido no Alvará de 25 de Agosto do anno proximo
passado. A me ma Real Junta o tenha a sim
entendido e lhe mande pa sal' os despaehos neoes ados. Palacio do Rio de Janeiro, em 28 de
Janeiro de 1809' -Cum a Rubrica do Principe
Regente Nos o SenllOr.-Aclza-se a fi. 15011. e
) 51 do Liv. I. o de Reg. de Decretos no Arcltito da
Secreta7'ia do Imperio.
OFFICIO I1E

28

DE JA. EIRO.

MOlluscripto Authcotico.

o Sel'enissimo Sr. Infante Almirante General
manda-me reflectir a Vm. que vai partir para
Santa Cruz no fim çle Janeiro e até agora não recebeu, nem madeiJ'3, nem parte alguma vinda de
i\lacacú, presumindo (em quanto a parte) que
certamente de"e ter ha ido extravio, e ordenando
que para o futuro não tardem mais de oito dias,
humas apOz das outras, na intelligencia, de que
deverão participar miudamente os trabalbos e as
despezas feitas na semana precedente; além di to
devo repetir gue nos falta liame para as embarcações miudas, e precisamos mais traços, do que
cavernas. Deos guarde a Vm. Quartel General da
lUarinba, em 28 de Janeiro de IS09.-.José Maria
Danta "fereira. - Sr. José Caetano Filgueil'as.

portados de Lisboa e Porto, tendo lá pago os
oompetentes direitos, fical'ião sobrecarregados,
se fossem obrigados a pagar os m.esmos direitos
impostos nos que vem em direitura rIos portos
e trangeiros; e não COI1 vindo que paguem Imos
mais direitos que os outros, o que faria embaraço
no giro do commercio e causaria damno ás transacções mercantis: hei pOL' bem, em quanto não
dou outras providencias solHe este tão importante
objecto, oi'df}Gar que todas as referidas mercadorias que entl'arem nas Alfandegas deste Estado do
Brazil vindas de Lisboa e Porto que tiverem ali
pago os direitos estabelecidos, sejão isentas de
paO'ar os que se achão determinados na mencionada Carta Regia e Decreto. O Presidente do meu
Real Erario o tenha a sim entendido e o faoa cxecutar com os despachos necessarios.. Pala~io do
Rio de Janeiro, em 28 de Janeiro delSog_ - Com
a Rubrica do Principe Regente Nosso Senhor.

AYrS{) DE

30

DE JANEll\O.

Monuscripto 3utheotico.

Illm. e Exm. Sr. -o Serenissimo Sr. Infante
AlmiranteGencral, de1'endo pelo Alvará de 13 de
Maio proximo pas ado assemelhar o governo deste
Arsenat ao que exi&tia em Lisboa, tinha mandado p1'Oceder a folha dos armazens para se pagar
ORFICIO DE 28 DE JA. ElRO.
pela consigpação da Marinha, nesta supposição,
assim como pelo que foi presente neste Qual'tel
Manuscripto autheo tico.
Ceneral, a respeito da pratica daquella anlÜga Ca111m. e Exm. Sr. - O.Serenissimo Sr. Infante pital, parecia superllua a remessa da relação dos
lmirante General ordena que com o; genel'os Officiaes ci'V4ô empregac1Gs na ~la;rinha ; mas asseprecisos para o consummo do hospital, se obser- ,'el'ando V. Ex. qMe os ordenados dos mesmos
vem de hoje em diante formalidades correspon- {)mciacs cle,'erúõ 'COntinuar a ser p.agos d.ü1ectadente á!' que se praticão com os consurnm:idos ment.e pela Thesouraria 1\161' do Real Erario, muda
a bordo das náos da Armada Real; formalidades o negocio inteiramente de face; e já o mesmo Seque tendo sido introduzidas pelo espirito de hum reni imo 81'. passa a orlllenar que se apresente
-verdadeiro zelo do bem da Rea1 Fazenda, não aquella relação oom a po sivel brevidade; mas ao
podem deixar de eri til', sem <lue da sua falta mesmo tempo manda que pela Pag'adoria dos arrêsultem gravi' imo prejuizos: por tanto manda mazcns, não se paguem aquelles ordenados e por
n me mo Serenissimo Sr. que nada se dê dos ar- tanto que se annulle a folha respectiva, a qual já
mazens Reaes para o sobrerlito con ummo, sem estava pl'ompta pelo tocanto aG ;primeiro quartel.
que o pedido 1'enl1a assignado peJo Cirurgião Mór Resta-me pois para .cumprir de todo as ordens rle
das Reaes Ármadas e pelo mestre da ohi'a; e só Sua Alteza a este respeüo falJer pnesente a V. Ex:.
a sim se levara o genero em despeza ao Almoxa- que nos objectos ,de semelhante natmreza., paI1ece
!'ife dos armazens, passando a ser lançado em re- mais coherente dirigir-se'hum officio ao mesmo
ceita ao do ho pital na fórma que convém á boa Serenissimo Sr. e não hmna ordem a llUm seu
arrecadação. Deos guarde a V. Ex. Quartel General subalterno, sendo aquelLe omeio dirigido por pesda Mario ha, 2S de Janeiro de )80g. - J o é lUaria soa de col11'en~ente representação c obsel'YaudoDantas Pereira. -Sr. Jo é Caetano de Lima.
e formalidades que não po são pareceduferjore
ás praticadas com outras Repartições para o mes, mo fim: o que faço constar a V. Ex:. , para que
'frECRETO DE 28 DE <lA ·JURO.
V. Ex. 'queira digllar-se de eKpedir as ordens que
CoB. Braz. - Delgado.
lhe parecel'em mais conducentes ao e tabeleciD'tento daquella >remprouidade de mutua ,conside.
Havendo. eu determmado pela /Canta Regi') de .ração que tant€l .oom'{illl aG Real ·ser';viço. lDeos
2 de. Janell'o do.anno pa sado que todas as mer- guar-de a 'V. JE'X. Q,u'aJ ~e;1 IGeneral da l\1al'inha, 50
cado~'a: e trangelra pagassem nas Alfandegas do ' de JaneiJ:€l de 118°9' - :José Maria llantas Per.eira.
B-razIl mte e quatl'o par 'Dento, e pelo Decreto de _ mm. e Emn. 'Sr. ConQe.ele Áglbliar.
11 de Junho do JIlesmo anno que as que fa sem
de propriedade lPoTtugueza~ impelltadas em 'l1aios aoionae, pa!!'a em dezesoi por c.cntD, e
"ando cedo que todos ns:gcneros que são r.ans-(
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lIianuscripto authentico.

M:anuscripto authentico.

Havendp O Príncipe Regente, meu muito amado e prezado tio e Senhor, julgado vantaios~ ao
seu Real serviço, que os OI'Jenado dos OffiClaes
civis empregados na repartição na vaI continuem
a ser pagos pelo re pecyivo Thesoureiro ,ger~l,
baixa, pal'a não ter elfelto, a folha do prunell'o
quartel dos mesmos ordenados, e ~ando que o
Vice-Almirante Ioteodente da i\lal'lnha remetta
ao Conselho da Fazenda a relação daquelles Officiaes, com os titulos que legalisão seus 1'encimentos declarando que o faz em conseqneocia
desta minha ordem. Quartel General da 'larinha,
cm 50 de Janeiro de J 8°9' - Com a rubrica do
Serenissimo Seqhor lo fante.

O Sereni 'simo Senhor Infante Almirante General comparanclo as vaotageu" e os inconvenieo tes, que de, em resultar de I'az~r que os Escrivães do Almoxaril'ado escrevão e as istão nos
armazens das uas re pecti "as cla ses, o mai
que fór possivel; ha por bem ordenar que se
adopte neste objecto assaz importante a pratica
estabelecida em Lisboa para os diclames da razão,
do zelo e da boa ordem; pelo que devel'a V. Ex.
proceder immediatamente a distribuir aquelles
E cri I'ães pelos pl'incipaes de seus respectivos
armazens, com obrigação de se ajudarem mutuamente, vigiando o os qne lhe ficarem conjunctos, ainda que seja de clas e dill'erente, e isto
em quanto o mesmo Sereni simo Senhor nã()
pode mandar efl'ectual' a união dos da mesma
classe em hum unico lugar que seja abrangido
pelo seu Escl'ivão, e pelo tocante ao que deve ir
para a Ilha das Cob/'as, manda Sua Alteza que
até nova ordem seja transportado em huma embarcação elo Arsenal, reservando para oulra occasião o resolver sobre as outras propo ições feitas
por V. Ex. Deos guarde a V. Ex. Qual'tel Genoral da Marinha, 5 de Fevereiro de 1809. =
José !\Iaria Dantas Pereira. - Sr. José Caetano
de Lima.
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Manuscl'ipto authentico.

Havendo a experiencia mo trado, que nas Ilhas
de Cabo-verde he inutil o lugar de Intendente
da Marinha: sou servido declara-lo por abolido,
e ordenar que o actual Intendente da Mal'inha
daquellas Ilhas se l'eCOllla a esta Côrte. O Infante
D. Pedro Carlos, men muito amado e prezado
sobri.nho Almirante General da l\larinha, o tenha assi~ entendido e faça executar. Palacio do
Rio de Janeiro, em 51 de .1aneiro de 1809. Com a rubrica do Principe Regente.
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IIÍannscripto auLbentico.

Illm. e Exm. Sr. -O Sereni SiOlO SI'. Infante
tmirante General ordrna, que V. Ex. mande
pagar o que se e tiver de"endo das rel~çõe q,ue
constão pelo appen. o numero J , que baixa asslgnado por mim, recommendando toda a pl'efcrencia e actividade no pagamento dos Tndios e dos
opel'al'ios do Arscnal. O mesmo Sercnissimo Senhor ordena, que . Ex. mande pagar, ou faça
V. Ex. pagar diversas addições dqs relações 50,
35,41, 98,109,179, 188, 22{~, 228,229 e
25 1 , tudo na forma do appenso numero 2, que
baixa igualmente cpm minha assigpatura. Em
lodos estes 'pagamentos observará V. }3x; que se
elfectuem', entrando pelo menos metade cm billletes, 1'isto que estes bilhete se vencem dentro
de pouco tempo, e visto que no .cofre a somma
deHes anda por d@us terços do total; pelo, quc
se faz tambem necessario que c procure satIsfazer alguns pagamentos ou todus ou qua i. todos
em bilhel;es, coroo até agor,a se tcm pratlcad~.
Deos guarde a V. Ex. Quarlel General da l\lal'lllha, 1.. de Fevereiro de 1809' -José iUaria;Dan.
,tas Pereira.~ SI'. José Caetano de Lima.
P. S. -A.lém dos c,eferidq paO'amentos, quer
Sua AJt~~ qull se p,!,\lçeda !lO das relações 225,
1 w2
e ao de hum. mez' de so~do' li mal'iohagem
d,os :nav~Qs armadO&qu~-estiver nas r,ircJlnstilncia~
~e o repflber.

O Serenissimo Senhor Tnfante Almirante General, attendendo por bum lado a preci ão de
apenar operarios que trabalhem no Arsenal, e
por outro lado, a que não he conforme nem ao
espirito ua nossa legislação, nem ao dictames da
sã razão o systema de embargos que encontl'ou
~staheLecido: houve por bem ordenár ao Chefe
de Divi ão Vice-Intendente e actual Inspectol' do
mesmo Ar enal, que de boje em diante se dirigisse a V. S. para o dito e.ffeito de obter o mencionados operarios;.e por tanto conta que V. S.
llaja de concorrer para este serviço com o maior
zelo e actividade que de V. S. deve se esperar.
O que faço saber a V. -S. para sua intelligencia,
e na forma das ordens do mesmo Serenis imo
Senho)'. Deos guarde a V. S. Quartel General
da l\larinha, ;5 de Fevereiro de J 809.-Jo é Maria Dantas PereÍra.-Sr. Agostinho Petl'a de Bitancourt.
PROVI AÕ DE

4.

DE Pl!'VEREIRO.

Man\lscripto authenlico.

,l>. .João por graça de Deos, Principe Regente
de Portugal e dos Algarves, d'aquem e d'além,
mar em Africa, Senhor de Guiné, etc. Faço abel' a vos Governaelor e Capitão General F. :
que attendendo o quanlo interessa ao meu Real
serviço a boa educação da mocidade, proveniente
do orogresso das letras e sizuda applicação a ella :
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fui servido dar as providencias constantes do meu
Rf:al Decreto de 17 de Janeiro de ,18°9, que vai
1'01' copia. Pelo que manuo-"os me remettais
em cada hum anno, por mão do meu Escrivão
da Camara que esta fez e cre"~', as li tas determinauas na Carla Regia ue 19 de Ago to de 1799,
e outro sim ordeno, que as Pro"isões que p"as~ar
des aos Mestres, que na con I'ormidade da referida Carta Regia forem ,providos, de'l'eníõ sel'
tambem assignadas pelo Re'l',crendo nispo, sem
cuja assignatura nãu ha'l'eráõ efi'eito. Cumpri-o
assim. O Príncipe Regente 'osso Senhor o mandou pelos l\linistro abai,xo assighados" do seu
Conselho e seus Desembargadorcs do Paço,Torcato Soares Loureiro a fez oe Rio de Jaoeiro,
~m 4 de Fe,'ereiro de 1809'
Foi dirigida ás Capitanias de S. l'aulo, Minas
Geraes, nahia, Pernambuco, Maranhão, Parú,
Açôres, Madeira, Angola. - Aclta-se a {l. 11 do
Liv. 1.· de 71ol(t{:iio das vl'lÍens que se expedem peüt
Mesa do Desembargo do Pa{:o.
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l\1anuscl'ipto aulhcn tico.

Illm. e Exm. Sr. -O Serenissimo Sr. Infante
Almirante General, tendo vislo a rel)l'l~sentação da
Junta Pro"isional em data de I í do passado, manda
proceder á compra dos serrotes; e em quanto á
do fio de véla, ordena que por agora não tenha
eifeito a do olferecido e que tanto deste como dQ
de 600 réis subão amostras a este Quartel GeneraL O mesmo Serenissimo SI'. determjna que todos os generos comprados por conta da Real Fazenda da Marinha, entrem e[ecti,'amente no
armazem da sua ela se, sendo a entrada presenciada, ou pelo E 'crh'ão respectivo, ou por aqueHe
a quem proIÍ ol'iamente pertencer na fórma do
meu omeio relativo aos dilas ESClúáes; e em
quanto se não e[eituar est'a en Irada, não se lançará cou~a alguma em reCeita ao Almoxarife; asim omo não se lhe abonará despeza sp.não dos
genero que realmente sahirem dos armazen: re pecti \'os, sendo a ahida fiscalisada pelo mesmo
modo que a entrada: relo que nenhum genero
poderá er de boje em diante conduzido pára bordo,
l1em para as omcinas do AI' enal, senão depois
de ha\'er entrado no armazem pela maneira sobredita. E para não se poder allegar ignorancia
da pre ente ordem de Sua Alteza Ião importante
no caso de hum arranjo de armazens e muito mais
importLlnte no e 'tado actual delles, manda o mesmo Sereni 'simo Sr. que ella eja registada e della
se dê formal con hecimento a todos aquelle' a quem
a sua execução dis er respeito; ficando V. Ex. na
intelligencia de que ua Alteza o faz e per.ialmente
r.espon a"el por esta cxecuç~o. Dcos guard .. a V.
Ex. Quartel General da Marinha, 6 de Fe:vereiro
de 180g.-José l.\laria Dantas Pereira.-Sr. José
Caetano de Lima.

PROVISAÓ DE

7

DE FEVEREInO.

Manuscripto authentico.

O Conde de Aguiar, do Conselho de Estado,
Ministro assi tente ao despacho do Gabinete, Presidente do Real Erario e nelle lugar Tenente immed iato á Real pessoa, etc. Faço saber á Junta
da admini tração e arrecadação da Real Fazenda
da Capitania de Pernambuco: Que sendo presente
ao Pt'incipe Regente Nosso Senbor as contas da
mesma Junta de 18 de Junho e 26 dc ovembro
do anno passado, em que participava exi tirem
até então em ser, seteceoto e quarenta e seis caixas e dezoito feixes de assucar, pertencente ao
dizimo da safra de 1808, e que sendo' postas em
praça, apenas appareceu hum licitante que o[ereceu por hum lote de cem caixas o preço do ferro
a pagar no um de tres aonos com fiança pouco
idonea, ,indo a experimentar a Real Fazenda
grande prcjuizo combinado com à vantagem que
a mesma J unla se propunha, conforme a conta
de 2[~ de Outubro do dilo aono : 'e tomando Sua
Alteza Realeste negocio emsua alta consideração,
foi ser\'ido ordenar que a Jimta mande proceder
na administração deste ramo pelo methodo aqui
seguido e na Capitania da Bahia, recehendo ,a
impol'lalleia do dizimo da mão do comprador do
genero, conforme o Edital que nesta Capitania
se afixou em 180:;, de que se remette a copia,
com o que não soffre a Real Fazenda nenhum peso
na cobrança do dizimo do assucar. E porque a
producção do algodão he tã.o vantajosa e talvez
mais que a elo assucar, foi tamhem o mesmo Senhor servido determinar que na.arrematarão dos
dizimos das miunças, essa Junta não comprehenda
o dito genero, porque deve ser administrado
igualmente, como o dizimo do assucar, adoptando do referido Edital a parte que mI' compati, el com a situação dessa Capitania. Quanto poré m ao assucar que se acha recebido e rôr chegando
aos armazens, a mesma Junta o alTemate a quem
mais der por elle com menor prazo no pagamento
pelo preço corrente, ou se na'l'egue para Portugal
por conta da Real Fazenda, parecendo á Junta
mais util esle ultimo meio. O que a sobredita
Junta cumpril'ú como por esta se lhe ha 1'01' muito
recommelldado. José Gomes Leão a fez no Rio de
Janeiro, em 7 de Fe ereiro dei 869. -Fl'ancisco
de Paula Cabral de Mello a fez escrever. -Conde
de Aguiar:-Extmhida do Liv. de Reg. gel'ai d,
ol'dens expedidas ás Juntas de Fazenda, a fl. 53.
ALVAnA' DE

8

DE FEVEREInO.

CoIl. Braz.

Eu o Principe Regente faço saber aos que este
Ah'ará "irem: que sendo-me presente o contracto
adiante e~cripto que se fez no meu Conselho da
Fazenda com Manoel Pinheiro Guimarães, dó
subsidio literal'Ío cUlsta Capitania do Rio de Janeiro por tempo de tres annos contados do 1.. de
Janeiro de 1809 até O ultimo de Dezembro dp. 1811
pelo preço }Y.'incipal de 120:200:t!>OOO réis lines
para a minha Real Fazenda, com ai cendições e
!

,ANNO DE 1809.
obrigações declaradas no dito contl'acto: hei pai'
hem approvar e ratificar o mesmo ~ontcacto na
pessoa do referido l\lanoel Pinheiro Guimarães;
e mal'l'do se cumpra e gttarde inteiraménte, como
nane e em cada hama das suas condi,çées se contém, pai' este Alvará que valerá comG carta e nã&
passará pela Chancellaria, sem embargo da Ordenação do livro 2,· titulos 59 e 40 em contrario.
Rio de Janeil'o, em 8 de Fevereiro de 1809' PlUNCIPE com guarda, - Com todos os Registos
vompetentes,
CONDiÇÕES com que foi aI'rematado no Conselho da
Fa'zcnda o contracto do subsidio litlJrario da Capitania do Rio de Jàneiro, pelo t1'iennio de 1809
a 181 I.
Anno do r ascimento de Nosso Senhor Jesus
'Cluisto de 1809, aos" de Janéiro, nesta Cid'atle doi
Rio de Janeiro, no Tribunal d'O Cod elho da Fazenda, onde se achavfiu presentes os Conselheiros'
do mesmo Conselh bom á si5tencia do De embargador do Paço? ProcUI'adól' da Corôa e Fa'zenda, Jose de OliveÍl'a Pintb Botelho l\'1osquefr"a,
appareceu qllno licitante admittido pelo referiêl
Conselho l\lanoel Pinheiro G uim'al'ães, h'Omê'dl
negtléiadte, moradór na r'ua Direita, e séodo abi
.tambem pre eotoe {) Corretor lla Fàzenda, José
Fêrl'eira de Amérim, pbr estes foi dito que eHe
licitante lançára ~or ultimo 'e maior lanço no cbn1:l'acto do sub rdia l1terarit> desta Capitania 'a
quaó.tia de I'20:200~OOO réis livres para' a Real
Fazenda, pelo tempo de tres aFlIlOS que hão de
correl/do J.. de .T aóeiro de 1809 e findar no ultimo de Dezeml?ra de, 181 l' , obl'igando-se de mais
elle licitante a satisfazer alem do dita preço o hum
por cento para a obra pia e todas as propiDa's e
em{jlu1tJ.eITtos, a que são 'obrigados os al'l' matantes dO'sRe'aes contractos, na conl'm'mida'de das'
Reaes ordens, tudó debaIXO das cóndições ãbaiio'
declaradas 'e Hteralmeate éntendidas, te,ndo precedido todas as sCllemnidades da Lei e Regimento
da Fazenda.
Condições.
1.' Que eHe Contna'otador e seus socios se ohrigão a pagar o preço desle contracto, aos qual'beis
de tres em tres mezes hum sobre outro, segundo
a ordem do anno civil na conformidade do Alval'á de 28 de Junho tio anno pI'oximo passado.
2. "Que elle ContraCtador e eus socios ficão obrig'ados in solidum' de tal fbl'ma que todos, e cada
hum delles trcão sugeitos a0 referido preçG deste
contr:l.ct~ como p'l'incipaes pagadores, e 'iguaes
~o1'l'éos,
'
5." ~ue pelo tempe de tl:es annos poderá eUe
Contraotador baver tudo qüanto pertence ae real
da oame e subsidio' 1iterario, e que se ele etü
cobrar pela Real ,F1a~enda confol'die as Leis, 'IAilvarás e PI o\'isõcs, porque se estabelecê 'ão l?s
ditos real e subsidió, como até agofél' se tem 00'"
bt'ado pelá Réal 'Fazenda, tudo na Of}of{)rmil:1ade
da t,crceira condição <da ultima atrematayãa, e da
Carta Regia de ~3 de' go 'to ile 18o~, ·que regalou a cobrança deste subsidio,
'
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4,' Que eUe Contractador e séu.s sacias gozaráõ 'de todos os privilegiO"s que lhes são concedido 'pela ordenação do Reino, e regimento da
Fazenda aos rendeiros das rendas Reaes, não estando derogadas, e se lhe darú por este Conselho e ~lini tros de Justiç,a todal a ajuda e favor
licito, para a cobrança das sua ai \'id'as, e até
tres annos mais depois do referido tempo do contracto poderá cobrar as dividas do mesmo executiTamente como se cobrarião pela Real Fazenda,
se andasse por administração.
5,· Que clle Contl'actador e seu socios poderirõ traspassa!" este contl'acto, e dividi-lo em
ramos, s'e lhes parecer; e os rendeiros lJue tomarem parte delle, terão para a sua cobl'ança O
mesmo privilegio que eHe Contractador, e para
os mais terão os privilegios que lhe competirem;
na forma que rem os mais Contractadoré da Fazenda Real, pel'a ordenação .do'Reino e Regimento da Fazenaa.
J "
. 6.' Que a c\:)brança do subsidio e real da cam
deverá ser feita na mesma forma, e em dinheiro corrente, como se fazia quando era al'l'ecadado 'pela RlCal Fazeud'a, sendo Juiz Pri1''atlvo de
todas as causas relativas ao Real contractõ aquelle qHe o Conselho approvar.
,." 'Que elle Contractad<lr':podcr.á'requel'er ((O
seu Juiz CanseI' adol' todas as orden nece Sar'ias
para a boa arrecarlaçii<l deste (lG'I~traoto, e o,dito
lUinis,tro lhas·mam.br!l pas, ar, send6 justas, sem
que os' Juizes depreoado~: possão conhecer de
quaesquer embargos ou r3!lões que COntra as ditas
ordens se oppozerem, por dever :remetter ao dito
,;).uiz, a quem pFivati'Vamente -pertlence o seu conheoimento. ' ,
8," Que os Ministros, .e @fficiaes da Fazénda
dos defuntos e au entes Se ofio intrometterúõ
com 0'5 effeito " papeis, livros, di\'ida8~ dinheiro,
nem Gut't'a ,alguma cousa do"~ilio ~ol1tra.('to que
ficar por fallecimento delle Oontl'acta4.or, du de
seus Administ 'adores ou FeitQFtJS; porque de tudo
tomão conta as ausencias que elle Oontractadol'
ou seus Socios ~iV'erern nomeado, para correl'em
oom o dito <Jonti'ac'to.,
9 ' Que os senhores de -engenho de ,agnartlen&coe! llacbaça serúõ oblligados no fim de cada hum
anno ,a apresentar hum rdl com o llUmer{) das
medidas de cachaça ou aguardente fabricada, paNl
serem obrigailos a pagar por oada medida, o que
se aoha .determinado pela Cal'ta Regia que regulou os pe os e medida }lr11'a e ta collecta, e <(u.e
fiGa citada acima na tCt'ceira condição, que vem
a ser vinte réis par oada medida des1ía Cêl'fe e sua
P,t(l'Vincia.
1
10,' Qoe eHe Cont~aetad()r ;poderá requerer
sllquestr{)' -dOntl a aqueIle scnil'ior de en'S'enlw O'U
fãbricanle que fôr extra iador do Real Sl,lbsidro,
]{)'go que se-mo traI' que foi diminure no numero
de medidas fHn' elle' Fabrit>aduS',;
11.' Que nenhum ~le ·tre ou Arraes dos b'al'e0'8, lanébas, slimlÍr;as, ou quàlqúel' emba'JlC3'ção
que el1tr-a-r neste porto, vinllG' dos P(wtoc; .«<i.l'CUl~
visinbos e pertencentes a esta Cllrte e IProvinoia
tIo Rio de' Janeit'9 comprchel1did na arrematação delle Contl'aotad{)f, podetâ t.razer Óll d~em-
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barcar pipas, ou barris de aguardente ou c.achaça, furma que fica declal'ada, não podeníõ allegar
sem que traga do oaixeiro delle Contractador perdas, nem damnos, nem uS\lr de incampahuma guia com espeoificação do numero de 'Ila- ções algumas,. ainda nos casos em que as admitsos, suas medidas, e das pessoas e fabrica a te o Regimento da Fazenda., nem pedir quitas
quem pertencem, para no termo de vinte e quatl'o por casos· alguns fortuitos ,. so]itns ou insolitos,
hora dllpoi ela sua chegada ser apresentada a 0rl'lioarios 011 extraordinarios, cogitados, ou não
eUe contractadol', e deste recebei' outra. guia para cogitado : porque todos renancião, ficando em
o Trapicheiro, ou pessoa que- a hou ver de rece- Lodos ,cada hum deHes Contractadores sempre
bel', com pena de ser tooa confiscada e tomada obdgados, sem delles se poderem valer, nem os
para o mesmo Cont.ractador y e de ser pr,'so o poderem allcgar em tempo algum.
E porque não hom'e quem offerecesse maior
Trapicheiro ou quem a receber, visto que sem
a dila guia o fez. Estas guias pOl'ém seráõ' gra- lanço que o referido que muitas vezes foi alfrontuita e pas adas sem a men!}r demora" de sorte tado pelo porteiro dos auditor.ios na sala das
que não sirvão de embaraço algum ao giro do Arrematações do mesmo Con elho, mand.ou este
alTematar o mencionado contracto ao sobredito
commercio.
licitante 1\lanoel Pinheiro Guimarães na fól'12 .." Que igualmente seráõ obrigado-s os Arraes e lestres dos baccos dos po·rtos intedores, ma acima declarada; obrigando-se 'elle licie dasl Froguezi,as isinhas a tJ'a.zerem hurna guia tante a pagar a referida quantia de 120:200:jj)
dos donos dos mesmos barcos ou de seus feito- réis aos quarteis de Lres em tres mezes na Theres, com declaração dos numeras das pipas ou somaria Mor do Real Erado. E para solução
barris, e das peSBoas e fabricç,s a quem p-eJ:tcntem, de tudo oli'ereceu por seu fiador e principal papara s.er ap,l'eõentada a eLle Contractador, e com a ga,dol', a Camciro Viuva e Filhos, sobre o que
guia ou bilhete deLLe poder~m descarregar nos se não o1Tereceu duvida alguma ao Desembargatrapiches ou qualquer parte" com a ~mesmà pena dor Pl:ocurador da Corôa e Fazenda. Em firde prisão e confisco.
:p1eza do que se mandou lanar este termo, obri13." Que outro sim, nas Viiias ~ lugares com- gandorse o Conselho em nome de Sua Alteza
prehendidos )lesta aFremataçãQ se mão concederá Real a fazer válida e cumprida esta Arrematagão"
despacho a emharcação alguma,. sem que o seu c ,submettendo-se o al'l'ernatante e seu fiador
.l\lestre apresente guia dp caixeiro, OH feitor delJe cada hum in solidum aos encargos acima declaContractadol'; e que não buscando a dita guia, rados. Pelo que assignúrão os Conselheiros do
poderáõ ser confiscadas a aguar'dente .ou caxaça, mesmo Con elho , o' arrematante e seu fiador.
Eu ManoeI José de Souza França, Official do
e pertepceraõ a elle Contractador.
14." Que toda a agoardente ou cacllaça que en- Registo do Expediente da Secretaria o escrevi,
trar por terra firme cm carros ou barris em tro- , Joaquim José de Souza Lobato o fez escre' er.pa
el'úõ obrigados os conduciores a "ir ii A' margem estava a cota seguinte-Declaro que
casa delle Contractador logo que chegarem a esta por qeterminação da l\1esa' do Con elho a'sigCôrte, a fazer o manifesto das. pipas ou barris e nOJl ,DO impedimento do fiador Çarneiro, Viu"a
medidas que trouxerem, c a que engenho ou en- e Filhos, Geraldo Carneiro Belens, como Progenhoca pe.rtencem, com a mesma pena de se- curador que mostrou ser dos mesmos, pela proquestro e p.ri .;lo não o fazendo:
curação que apresentou ao mesmo Conselho.15." Que os marchantes cortadores de came Lobato. -l?o Diog'o de Souza. - Fraocislalo de
não poderúõ matar as rezes, sem que esteja pre- Souza Guerra Araujo. Godil).ho. -Leonardo Pisente elIe Contractador ou seu .caixeiro, para o nheit'o de Va concellos. -Fui presente. -Estaflual deverú passar hum a chave do curral; e os que va a Rubrica do Desembargador Procurador da
o não cumprivem assim serúõ mulctados em trin- C'lrôa e Fnenda.-l\lanoeI Pinheiro Guimarães.
ta dias de cadêa e 12:jj)000 réis para elle CQntrao- - Como Procurador de Carneiro, Viuva e Filador. O que comtudo se limita a respeito cIos lhos. -Geraldo Carneiro llelens. I
porcos e oarneiros.
16.· Que todos os mais mal'chantes e cortadoPROViSÃO DE 9 DE FEVEREJRÓ.
res, as im dp. ta Côrte, como de seus suburbios
e al'l'edores, serúi}. obl'igados de tres em \1'es mel\1anuscripto authclltic6.
J.es a apre cntar huma conta ou 1'01 das re7.CS que
• I
O Conde de Aguiar do Con elho de Estado,
matúrão, com a pena de prisão e sequestro.
17." Que além do preço principal deste con- l\liniQtro. assistente ao despacho do Gabinete,.
lracto, el'Ú elle rematante Obrigado a entregar PresiClente do Real Erario, e nelle lugar-tenente
nos coli'es da Real Fazénda a importancia das imm~diato á Real pessoa, etc. Faço saber a
propina que até agora se costumavão distribuir Junta .da Administração e Al'l'ecadação da Rea~
pelo Pre idente e Deputados ela Junta e mais J;azenda .da Capita.nia ue PeJ'llambuco: Que ao
Officiae .; as quae fieão pertencendo. á. Real Fa- Principe Regente Nos o Senhor foi pre ente a
sua conta de 25- de "o,'embro do ànoo passado,
zenda.
.
I ." Que clle Contractador e se.us socio
se- sohl'e a al'1'ematação feita,a Janoel Carneiro 1\lará.õ obrigado a pagaI: hum por cento para a. obra chado e eus socios do contracto do Tabaco t:la
mesma Capitania pelo preço de 46:550:jj)000 I1S•
•pia e munições.
19" Que elie Contractador e seus ocio para no. triennio <que pl'Íncip~ou no lo· de Jan 'iro do
corrente, expondo que os m.esmos. E11'remalantes
~eixarem de p~gar o preço qeste f.lontraclo na
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oÍfereceJl? por lmm requerimento mais 5:650:tb
réis, ajuntando- e-lhes o ramo da Capitania da
Parabiba, mas que' sendo ó dito ramo posto a
lanços, póde produzir muito maior yantagem.
E sendo v.ista a dita conta e requerimento a
ella juntf)~ .foi Sua Alteza Real servido approvar
a arrematação que fez, e determinar á m~sma
Junta que mande alJixar editaes, declarando nclles que o ra[no destE:' cOlltrac~o se ha de arrematar na Jun~a da Fazenda da Parahiba, para onde
se devem remetter os lanço's, avisando circun tallciadameqte a mel'ma desta Real resolução.
Adv~rt~-se. porçm, que no caso de não estar
ainda a JUllta Aa Parahiba no exercicio de suas
funcç:ões, se eonclua nessa Junta a ar~ematação
deste ram.o separadamente ao maior licitante,
re'mettendo ao Real Eral'Ío o auto do estilo, mandando primeirQ affixal' emtaes para o dito fim
naquella Capitania, João Bandeira Gouvêa a fez
no Rio de Janeiro, em 9 de Feyereiro de 1809.
- Francisco de Paula Cabral de 1\lello a fez escrever.-Conde de Aguiar.-Ext7'altida do Liv. 1°
áe Reg. geral" de Ordens expedidas eis Juntas de Fazenda a:fl. 126,
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de lUello a fez escrever. - Conde de Aguiar.Exlraltida do Liv. de Reg. geral de Ordens expedidas ás Juntas de Fazenda, a [1.. 55 v.
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Manoscripto aolbentico.

o Conde de Aguiar, do Conselho de Estado,
Ministro assistente ao despacho do Gabinete,
Presidente do Real EI'ario, e nelle lugar-tenente
immediato á Real pessoa, etc. Faço saber á Junta da Administração e Arrecadaç;1o da' Real Fazenda da Capitania de Pernambuco: que ao Principe. Regente o so Senhor, sendo presente a
conta que essa Junla deu da arrematação I do
contl'acto do novo imposto de 50 réi por ca1)ada de toda a agoardente fabricada nessa Capitania e na de Itamaracú, a Bazilio Gonçal ves Ferreira, no triennio que prin.cipiou no 1. o de Janeiro
deste anno , pelo r.reço de 5:600~000 réis, em
cada anno, livres para a Real Fazenda, vindo a
resultar de augmento no triennio 129:jj)000 réis ,
pedindo a Real approvação ; foi Sua Alteza Real
sel'vido determinar, que a mesma Junta declare
I
,
a ra1,;10 da differença que se nota, compal'ando
a arrematação da renda em que'tão com a quota
ORDEM DÉ 9 DE FEVERE1RO.
r
parte que tem o gellero so-b"e que recahe este
, . rtlanuscripto authenlico.
imposto na do subsidio litel'ario. O que a menO Vice-A l'mirante IntenclerÍte da .lVlarinha, fi- cionada J un la cumprirú como se lhe determina,
que na intel1,gencia de que os officiaes de tanoei! com a maior brevidade posshoel, para o mesmo
1'0 embar'cados, devem ser contemplados do , Senhor r(:solver como fôr do seu Real agradolmesmo modo': gue o são os segund,os calafates. João Bandeira de GOllvêa a fez no Rio de Janeiro,
Quartel General da Marinha, 9 de Fevereiro de aos 11 de Fevereiro de 1809.-Franci co de Pau180g.-Com a Rubrica.. do Serenissimo Senhor la Cabral de Mello a fez e5CI'e"er. -Conde de
Infante.
Aguiar. -E.xtraltida cio Liv. 1.· de Registo geral dD
ordens expedidas ás Juntas de Fazenda a [1.. 54.
PROVISÃO DE
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l\iannscripto .authentico.
f

O Conde de Agui~r, do Conselho de EsLado,.
Ministro assi tente ao despacho do Gabinete,
Pre,sidente do Real Erario, e ne)le lugar-tenentl'l
mediato á Real Pessoa, etc. Faço sabel1-á.
Junta da Administração e Arrecadação da Real
FazeQ.da da Capitania de Pernambuco ~
I ,Que sendo pl:esente ao Principe Regente NosSQ Sçnhor a sua c.onta de 19 de Novembro do
anr:1O IJas ado, e.m que participava a alTemataçáo
qv.e ha,ria. feito a,B q zi1io Gonçahes Fet;reira, 1;10
contracto do·sub imo ,litel'ario da dita Capitania,
e da. de 1tamaracá , por 4I : 150~000 ,_ réis, pelo,
tl'iennio quc principiou no 1.· de Janeiro, d().
cor,rente, em qUIl hou e de augm.ento 12:458cit>
réis, foi Sua Alteza Real scrvido approvar a di,ta.
al'l'emataQão, determinando li DJcsma Junta que
declare as razões pOrque omiLtio nas con'diçõe&
do dito contracLo a proprina de bum por cento,
applicaclo para obras pias, e porque se nã().ar~
I'ematúrão e «omprehendêrão os ramos concernent~s ii Parabibil e Rio Grande do ~ orte; o que
se> determina á referida Junta de o.t;dem do Plesmo Sen ílOr, para que assim o cumpra. José Gornes ~eão ,a fez nQ Rio de' Janeiro, em 10 de
Fevereirol de 1809, ~Francisco, de Baula Cabral
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Manuscriplo autbenlico.
J D. João por graça de Deos, Principe Regente.
de Portugal e dos Algarv-es, etc. Faço saber a vós
GOYe1'Oadol' e Capilão General.. .. que aLtendendo
ao quanto interessa ao meu Real senriço, a boa
educação da.mocidade prov.emente' do progresso
das letras e sisuda applicaçiio a ellas ,. fui servidQ
dar as pro videncia constantes do meu Real Decreto d,e I? de Janeiro de 1809 que vai por copia.
Pelo que mando-vos me remettais em cada bU\Íl
anno por mão ,do meu Escrivão da Camara que
esta faz eSCl'eYer" as listas determinadas na Carta
Regia de L9 de Agosto de 1799, e outro sim 01'de.oD ,que as Provi ões que. pa ardes aos mestres
que, na conformida~e da referida Garta Regia
[ol'em,pl:ovidDS, devllráõ ser tambem as~ignadas
pelo Revel1endo.BisI!0' sem cuja assignatura não..
ha.veráõ effeito., Cumpri-o assim. O Príncipe Regente Nos O, S,C;lnhor o ~andou pelos Ministros
ab.aixo assignados do seu Conselho e seus Desembargadores do. Paço. Torcato Soares Loureiro a
fez no Rio de Janeiro em 1{~de Fevereiro de I.80g..
- Aos Gove1'l1adores e Capitães Geraes de S.
Paulo, Minas Geraes, Bahia., Pernambuco) lUaranhão, Pará; Açores, Madeira e A'ngola ..
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MalplScripto alltheolÍco.

Maouscripto autheolÍco.

IUm. e Exm. Sr. --Sendo presente ao Serenissimo Sr. Infante Almirante Generaluo dia 15 do
COITente o aulo de ve,~toria, à gue por slla ordem
se pl'Ocedeu no dia 7, não pôde ao mesmo Sere~is imo Sr. deixai' de sér sem jvel á grande falta
de zelo, ou de jntelligenéia, com que se tem proeedido na arcecádação e consenação rIa came
salgadas) pois sém alguma daqueUas faltas, ou
sem ambas ellas não podt\ril ool;tamehre chega['-se
ao·térmo de se oorromper cm tão pouéb tempo,
huma tão grande POl'9ãõ daquelle genepo; doade
sé cotlige; assim bamo de outros fUBdameliltos
incoute tavéis que V. E~. lião tem executado
como deve o artigo 2? do Alvará de 26 de Outub.'o dê, 1796; ex.ecução que por ordem ao SareniSsimã SI'. Infante novamente r.eeommenclado aI
V. Ex., a quem devo nliús certificar que o mesmo Sérems imo SI'. Infante .não ·gostou da falta
de resposta, com que V. Ex. tem cOITespondido
àos requisitos da sua Qpdetll a este assumpte'"fálta
de .ce posta que V. Ex. nem .ao meno.s pr0eúrou
desculpar e que por tanto e.onCQITe a tno,Strar com
que reflexão e zelo V. Ex. se tem comp.ortado pelo
tocante ao mesmo assumpto; sendo em fim de re"'1
parar que para Sua Altéza sabeI' formalmente a·
execuQão darla a buma ordem, tal qual a de 2.4 de
.Taneu,o, hO~lYessé de exigu' de V. Ex. tnl:litos dias
depois rlestll eX!eou!j:ão, aqta.clla llíleshla: pallté" à
que. V. Ex. devia pl!oceder sem a ínen0tlldemora.
Deos guardé a V. Ex. Quartel GeneraL tla·l'hi'jnha
1() de Fevereiro, de 180g. - .Tos' l\iál'ia Baótas
Pereira. - Sr. Jbsé, Caetãno d'e .bima. -

Quel'endó contemplar a memoria dos serV'i~O's
praticados pelo Tenentê Ooronel de Jllilicias da
CapHan ia tI 8'. 'Pedro, Antonio Rodl'ig:u.es Barbosa: hei por bem fazei' mer?ê ii Viuva súa mulher dá metade do soLdo que vebcia ó referido seu
marido. O Conde de Aguiar, do meu Conselho
de Estado, 11linistro assistente ao despachb e Prc:"
sidente do meu ReaL Erario o tenha assim entendido é faça nes-ta conformidade expedit' os despachos necessarios. Palacio do Rio de Janeil'o, em 18
de 'Fevereit o de 1809. --,-: Com a Rubrica do_Pbneipe R~glmte Nosso Sénho),. ...l-iExt:1"alliáo dó 'Liv.
I .• de Reg. de Dec'l·e.tos dos annos de 1808 (t 180\).,

afl·166.
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. MabuRcrjp~ó authen'tÍco.

,

Tendo o Principe RegJeBte NOSSG Senhor det<CI'minado que nessa Capitania se procedesse á admini tração do dizimo ciG il'5SUCar pelo methodo aqui
seguido, pOl: se. conhecer que he o mais simples
e menos oneroso para a Real Fazenda, pois nem
a, despeza do encaixamentO e'coudllcção se faz senão dep,ois tle se receber a importanc~ do diziwo,
vistõ! qbe aqi se dispend~rão 12:00Gi/j)?00 1,"11'
es~a~ao ain~a as caixa~ pertencentes 'ao diémo, eP1
ser nos annazens: lembro-me de remettei--Ih~ a
memoda inclusi do modo porque aqJi' se .d.pmeço1;1, a administração e arrecadação~ a qual ta~~
bem he pratic'ada na Dahia, com muito pouc~
dilferença, para que Vm._á vi ta dclla e por ~el'o
,0 \ \
do Real serviço e augmento do patrimonio Regio
OIlFIClO DE 16 DE FEVEREIRO.
a faça pôr em exeéuçãb 'no que l'ôr applicavel a
essa Capitania. ,
( I.
,.
Mánu crl~to ;lltheotic·ó. I .\
Sobre o dizimo do algodão mandado ta~bem
o Serenissimo Sr. Infante Almirante General administrar p'elo IJiesmd, Sr., por lhe pa\'e'cer que
bl'8.ena que ó hal'co 'émpI:egados em tral1sportat' de te modo te)'ia maiof utilidade a sua Real FaTiveres a e ta Capital não sejão apenados }lára O zenda por se' 'hum objecto tão interes'shnte que
serviço navàl ~ sem orUem expressa do mes'mo não lia recei'o de diminuição, nqda tenho que
Screrussim81'. ; que Ina oú'tro sim'por bem man- lembrar a Ytu. pois estou bem pe~sukdido da sua
dar proced~1' 11 cobSll ú'cção dos t'élb.eiros e ú mu- exactidão ê que fará promOver a ailrecdtlaçã tIo
daüça tio TnUl" dá Ribeira, develido V. S. lins.. . dito a)·tigo, col'no O mesmo' Sr. e!>'Piera - do'seu
pe cionar ~ ta dbras é uiUai' p'rimeiro e'in fazer' zelo" já que da adminiS\)ral}ão, pelo me'tM)tl·o quê
apromptàr o materlae é'Logo d'epôi em' con 1'0- n~ssa Junta e seguill ~ de qÜ'é promettia tâõ 'Vatle r jornaleiro ~ue fação o con~ilierrte emprego l'àJoSOS lucros, apen'as se colltão ql1asi ceft s
do' 'me mo matel'iaé ; álbrh disto ml1néIa ti me'strib ],go:ooo.Jt>(Ioo réis das rrtiunças, pOTque do'ass\.1Serenissimo Sr. ~ué d pois de onclúitlt> o ril'u'ro, oar pouco se eSIlel'li, vista a det:~dendia a que sê
',' "
se ponhão Editaes, para tiue os lonos do vasi- acha )'edl1zido este genero.
lhame e ulais gbn'ero quêl eslãb entulhando o rê Gomo a'graMe affi\I'eÍlcia de négoclos irnl1édé
pMti "O espaço do Arsenal, concori'ão a recolhe.l qUé se tespllútla á Junta sobre alguns_,ob'jeotds,
ld 'i:lenrro éIe oitõ dia ,'colÍl a co-du'riibação tlé fical'ú Vm. sãiente de que"ne te Real·Erá'fio ts!! tetIue não o fazendo a, iin, e reputárilõ os roe mo
,cêlJ'êrão os bálanços tló anno de i 8d? > 'e espero
g nero em dono é"nesta in\:elligelicia s'e ~r(jce V'm. éniliê os tlé '1808 proximo pas9allo,,' paFá se
derá em ql.Iaoto à éUl!'·. l)eos'gu-al(l.e a V. S. .ap.prbJllrem as contas e remes aS feitáspo'r essa
Qua'rt LGeneraL clã l'ár}rlhll, l'6 'de Fever'eit'b 'de Juhtá. Deos gual'de a Vm. ContadOt'ía geral da
J 09. -~osé }l-aha' Dantas Pereira. - Sr. Jo.é
.terceira Repaltição do Real Et'a110, em 18 de Felaria ílb ~hiit!ida.·
•
veréiro de 18o'g. - Frabcisoo de Pàüla Oabra1 de
·Mello........... Sf. laximiaoo FranCliscó' Duarte. ,'"
'l\'lal:tdJantdo Sua Alt~b ;Real adB'tinfstrar·tos 'di'.:Lim'as 'da Capitania dq Rio deJ1ineirb t d'éb'ai~ lia
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inspecção da Junta da Fazenda, esta depois de
arrematar as miunças, formalisou o plano para a
administração do assucar pelo modo seguinte.
omeou o Escrivão Deputado para Inspector, a
tres Escripturarios da Contadoria da Junta, com
ajuda de custo annual de 200:t/)000 réis a cada
hum e ao Fiel da Thesouraria geral pam recehedor com 150:t/)000 réis e para simplificar a anecadação, determinou: I.· Que .os Srs. de Engenho fizessem encaixar todo o seu assucat' e o
remettes em pat'a os trapiches, pondo na caheça
de cada volume com marca de fogo o anno do seu
fahrico, a tara, o numero de arrohas e a despeza
da caixa, ou de cada arroha, donde não poderião
sahir as dita' caixas sem apresentar huma ordem
do Inspector, exigida em consequencia de estar
já dizimado o assucar respectivo que o comprador
depois de deduzidas as despezas do encaixe e conducção prorata, a beneficio do Sr. de engenho,
ou lavrador, .ficou obrigado a pagar, descontando
no acto da sua transacçãQ que entregaria na Recebedoria para então se lhe passar o seu conhecimento e a ordem para o trapicheiro deixar sahir
o assucar assim dizimado e sendo despachante da
Alfandega conceder-lhe o respiro de tres mezes,
assignando o termo competenle; 2. o Q ue o assucar dizimado, dos lavradores que não o encaixárão, poderia o Sr. de engenho encaixar em caixa,
ou feixe, pondo-lhe a declaração de que pertence
ao dizimo, e a venderia igualmente com o seu,
para o comprador pagar, descontadas asdespezas;
3. o Que de todo aqueIle assucár que se consumir
em casa, viria o Sr. de engenho no fim da safra
declarar na Contadoria o seu computo para pagar
o dizimo deIle e o que recebeu dos lavl'adore e
não encaixou, pelo preço medio, apresentando
a sua conta e huma attestação jurada e para que
todas ficassem scientes se mandou' affixar hum
Eilital.
Pam a arrecadação se pratica o seguinte.
Apresenta o comprador, ou despachante na
Contadoria. da Junta, ou Casa da admini tração, a relação das caixas de que vem pagar dizimo,
declarando neltas os seus numeros, quantidades
e qualidade5 de assucar, preço porque comprou
e o trapicbe aonde se achão; esta vai á mão do
primeiro Ollicial encarregado do livro da entrada
e sabida das caixas para as conferir por ser obrigado a visitar os trapiches todos os mezes, a qual
relação depois de examinada pas a li mão do segundo Ollicial incumbido do calculo, ajustamento
das contas dos devedore deste ramo que depois
de tirar o dizimo do assUCar na fórma do dito
Edital,p assa a seguinte guia:-Entrega na Thesouraria geral F ..... a quantia de .... :t/) ... réis, importancia do dizimo de vinte caixas com oitocentas
arrobas de assucar, numero , etc. que se achão
no trapiche da Saude, etc. F .... -Depois de feita
a entrega pela parte, o recebedor lhe passa hum
recibo e declara na guia-pagou-; esta vem á
Contadoria com a lista para se dar no livro de
ent~ada, a sahida das caixas que ~e despachárão,
Il e guindo-se a isto ~ ordem do theor seguinte, Çl5• 'filMO J.

signada pelo Inspector-Nesta Contadoria despacha F .... as caixas numeros ... do tt'apiche da Saúde. Contadoria, etc.-No seu impedimento assigna o Official autor.isado para este fim e se entrega
á parte, para poder tirar do trapiehe o volume e
se passa a dita lista que se conserva na administJ'ação á mão do terceiro Official, a cujo cargo
está o livro de receita e despeza e de contas correntes, para fazer o lançamento na fórma do costume; e para não demorar este .expediente, servem
os Officiaes cumulativamente. O t'ecebedor entrega
na Thcsouraria geral no fim de cada mez a quantia
recebida.
Vindo em buma só relacão caixas de vados tl'apiches, passa-se ordem s~parada para cada hum
a fim de que no anno seguinte, em que se dev
passar revista geral a todos os trapiches, se saiba
se com elIeito forão despachadas, ou se sahirão
algumas extraviadas, e se as que existem são a.
mesmas que se achão lançadas no livro da entrega
do trapiche respectivo, para o que deve haver livro novo para cada safra, a fim de evitar a confusão dos numeros, porque as caixaS e feixes de
cada safra principião por numero 1 e segue-se
até acabar a que pertence ao seu competente anno,
para tambem se saber quantas houve em cada
safra, etc.
Livros que devem ser'vir na Administração e A1Tecadação do dizimo do assucar.
Livro que serve de inventario de todos os engenbos da Capitania.
Dito para termo de fianças dos assignantes, do!
da Alfandega, conforme o artigo 6 do Edital.
Dito para conta corrente dos mesmos assignantes.
Dito da entrada e sahida das caixas de cada hum
dos trapiches.
Dito da receita e despeza de dinheiro.
Dito da conta corrente da Recebedoria geral.
Dito da conta conente com cada hum dos 81'S.
de engenho pelo assucar não encaixado, e do que
dizimão dos lavradores que tambem não encaixão
o seu assucar.
Djto do registo de todas as ordens relativas fi
Adminish'ação.
Contadoria g~ral da terceira Repartição do Real
Erario, em 18 de Fevereiro de 1809,- Francisco
de Paula Cabral de Mello. -Extrahido do Liv.
1. o de Reg. geraL de ordens expedidas ás Juntas d
Fazenda de {l. 54 v. a {l. 56.
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O Sereníssimo Senhor Infante Almirante General, em resposta ao que lhe fez pt'esente a Junta Provisional em data de 17 do corrente, manda
fazer constar á mesma Junta, que na forma do
seu Regimento não se deve proceder á compra
de generos para o fornecimento da Marinha Real,
sem parte da Junta preceder ao mesmo Serenissimo Senhor, e baixar a consequente ordem de.
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Sua Alteza; sim súmente nos casos urgente (que
devem er accidentae ,e nunca dos que oumpre,
e be possivel prevenir) púde o Jutçndente proceder á com'pra 'do ditos generos, mas dando
parte á J unta na primeira Sessão ses-uinle, e supindo esta parte li pre ença de Sua Alteza, o que
não tem ;;ido satisfeito como consta do informe
da Junta, e por tanto commette-lhe Sua Alteza
neste ponto toda a aotol'idade, e recommenda-lbe
toda a vig:i1ancia, para clue tão saudavel or~em seja
cumprida exactissimamente; e no tocante ás medidas relatÍ\'as ao feijão e arroz existente a bordo da náo Martim de Freita , louva e appl'Ova
Sua Alteza, tanto o parecei' da Junta, como a
representação do 1'e pectivo Commandante, e
conJ5Cquentemente ordena que assim se executé.
Deos guard~ a V. Ex. Quartel General da Marinha, 18 de Fevereiro de 1809' - José Mada
Dan~as Pereira. -Sr. Francisco José do Canto.

OF1? elO DE

18

DE

FEVJmElllo.

I

'l\Ia\lUscllip'to autheotico:

o Sereois imo Senhor I'Iilfante Almirante General ordena:
1. o Que na conta mensal se refira com toda a
s.p'ecüica~ão, 'mas em artigo separado, a importancia das folhas procel' adas naquelle mez, para
o Real Erario, e relati vas aos genero comprados para -fornecimento dos armazen , declarando- e em cada hum dos artigos, quem foi o comprador .(qu'lndo n'ão tel1Ila sido o nomeado por
Sua. Alteza) a quem dou a ordem para a compra.
2. o Que V. s. mande abonar em relação, para
er pago em bilhetes, com vencimento para A.bril,
o no de véla que consta da factura ioolu a,
hum<! vez que se ,'erifique a sua entrega na fOI'ma da at110stra appl!o'Vada pela Junta.
, 5.· QlIle ;V. S. tom.e especialmente cuidado no
arranjo, as im como na conservação e con nmlUO não
. l~ carnes, enão lambem dos generos susõepmye'Í d corrupção; ordenando que
jámais e misturem com os bem eon en'ados,
aqueIl que e ti'Verem em múo estado, e ql10 no
a·~to da aclmi ,ão se numerem todos os qne danllo
ntrilda simulti\nC<lm~ntç aclrnittircm esta nomeação, pela qual po sãp effectuur- e com ordem a
,ua arruma -ãQ, as. revi -tas, o cuidado na ua
con tlrV<\ ~o, c a sua sahida do-$ arma~~ns, devendo coo lar do a sentarpento e e adQ a maroa
do genel'o: além do que cumpre que V. S. passe
a propôr todas as m elidas que julgar mai - conyenient ne te importante ramo de arrecaelacão
c admini traçáQ da Fazenda Roal da lHarinl;a,
ficanclo V. . na intelligencia, de que para melhor de empenhode la admini tração, poderú sel'vÍl.'-re de algllffi' dos al'll'lazens da casas que farão
/lo Thomllz ~onçalve .
4·· ue v. S. procure cnmprir com a maior
hi'cviaade po í el a ordem de 21 do pa sado para
o que s remettem appen.a nova amostras do
línho do lucú e do one pondente alcatroado,
Deo' gual'tle a V. S. Quartel General da Mari-

nha, J8 de Fevereiro de 1809' - José Maria
Dantas Pel'eira. - Sr. José Maria de Almeida.
ORDEM D,E'

20

DE J?EV.E~~RO.

Maouscripto autheotico.

O Sereni simo Senhor Infante Almirante Ge.neral, querendo pôr erd oJ.;~em a arrecadação e
administra ão ela Real Fazenda da Marinha, e,
vendo que o primeiro principio de que cumpre
partir, be ,pl'ecisamente o conhecimento do crue
existe em ser nos armazens Reae , manda que V. S.
empregue especial attenção e actividqele no fazer
pJ'oceder ao inventario do que se encontra actualmente nos refexielos armazens, de$tacando da
Contadol'ia para este erviçQ, at~ sUa final eonclgsão, a José João de Carvalho e José Pires Paraiso, o quaes deveráõ inventariar cada armazem. so·
bre si com separação de classcs,mas come,çanclo por
aqnelle que V. S. julgar mais a proposito, e proseguindo assim succes ivameptll. de armazem em
armazem, seTl,1pre de mÇldo que não prÍJ1cipiem
o inyentario de qualcfUer deBes sem estar finalisado o do precedente, que del'erÍL subir sem
demora a este. Quarfel Gelleral. Entretanto
<;lUO se inventariar ql,lalquer a,rmazem, as entradas e ahidas cQntinuar!\õ na fúrma do co lume, fiscalisada$ sempre pelo e~cçivão respectivo~
que terá especial cuidado em fazer Q resumo das
verbas ou coohecimentos que lançar, afim de
que concluindo o mesmo inventario, se lhes façiío logo as consequentes moçlifica~ões nos artigos elos generos ql.ll1 houverem entraelo ou sahido, o que se couhe.cerú claramente pelas datas elfl.s
differentes partes do inventario, combilla4a com
as do dito resulJlQ. E se neste, ou em algum
respeito, e offerecer a V. S. cluvida que mel"Cr
ça ser resolvida por Sua Alteza Real, propo-Iaha V. S. lmmediatamente, para que a exeéução
desta ordem do mesmo Serenissimo Senhor não
soITra demoras que possão ser prevenidas. .oco'
guarde a V. S. Qua\'tel General· da Marinha, 20
de Fe'e.relrQ de 1809, - José nlal'ia Dantas P l'eira. -Sr. José Maria ele A.lmeida.
OfFIClO DE

20

DE F~VEI\E1RO.

Maouscl'Ípto aulhentico,.

O Serenissimo Sr, Infante Almirante Gen 'ral
manda louvar a Vm. e a todos os Officiaes do seu
commalHJo, pelo que tem sido bem desempenhado
(relativamente aos meios qUé forào fOl'l1eoidos)
11a importante commissão que o mesmo S renisslmo Sr. houve por bem conjJar-lbes: além disto
reeoItunenda 'muito $ua lteza que Vm. -pl'osiga
empregando a maior actividade em concluir a
111esma commissao Gom toela a bl'evielade, Sélll
projlli'lO do seu oom desempenho; considoraclo
pel{) que p6de diif,ct, respeito aos usos nauticos· e
aquelle que de,'orá ter lium dia a planta deste
porto, para se ajuizar das alteraçees que oom o
andar do tempo sobrevierem ao mesmo pOll~O;
juizo st ,de r.uo resultará precisamente a gr~nde
vautat~m de se determinar c pro,idcneial', om
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todo o previo conbecimento de causa as diversas
e ultimas obras hydraulicas que rorrvirá emprchender. Sua Alte1.a julga tambem pl'eferi'Vel que
a linha divisoria dos fundos marcados em bl'acas
e em palmos, séja huma que parta de hum po;to
notavel do oriente do porto, a outro situado no
corl'espondente terreno occidental, devendo estes
pontos ambos avistarem-se humdo ontro e-pertencerem ao numero daqueUes que promettão long'a
cxistencia provavelmente faUando. E pera tambem o mesmo Serenissimo Senhor que se continue,
sem perder jámais de ,rist-a as obsenações meteorologicas que forem possiveis effeituar; prestando
Vm. especial attenção ao que convier para bem
se ajuizar, quer da duração, intensidade e direcção dos tufões, quer do estado atmospherico que
precede ordinariamente estes nota,;eis meteoros>
para cujo fim contará Vm. com o preciso fornecimento de instI'umentos, no que deverá cuidar
immediatamente, sem que alias deiXe dJe empregaI' muita a siduidade e vigilancia em observar,
sempre que possa, todos os phenomeno<í relativos á marés, e ás correntes superficiaes ou profundas, para o que podel:á servir-se das competentes )jarquinbas, e mais instrumentos que lhe
forem necessarios. Confia outro sim Sua Alteza;
arásempr em vista a constante
que Vm. con
referenoia das sondas ao baixa mal' d'3guas vivas;
d~signando-se na competentes margens quanto
muda a altura da superficie das mesmas ag'uas
no respecth'o preamar; e quanto nos ordinarios,
oonundo aliá que aa cadêa triangular se prosig'a, admittindo somente os triangulos que mais
se aproxímal'em ou a equilateiros, ou a isosceles
com o lado in(lognito proximamente igual ao conhecido, e registando sempre todos aq'uelles para
ClijO calculo 1'01' nece sario observar angulos extremamente agudos, ou extremamente obtusos.
. ltimamente de,:o fazer aber a Vni., que Sua
.ilteza quer o registo escripto de modo, que clara
e promptámente se conheça o progres'o diaTio
uos trabalho relativos li eommissáo; e pOl' tanto
deverá Vm. ordenaI' esta escrll}tuFação de maneiI'a que: I.· quando se tratar de configurações, se
expresse em qual ponto pri'ncipiáráo, e em qual
.acabárifo; procurando Vm. que aqueUes pontos
sejão l1aquelles sempre que POI' mais notaveis
admittão prompto reconhecimento, e quando
não poder ter lugar esta notabilidade, referi-losha sempre Vm. observando e mencionando os
angulos fOl'mados em cada hum pelas "Vi uaes que
delle partirem, a outros tres marcaélos na carta;
2.· que relativamente ás sondas se deve declarar
'om a JY6ssivel 'individuação, e aproximação o
espaço sondado, reportando o. seu contorno ás
marcas qne na terra encontrar mais bem situadas para esta l'eferencia; 5.· que pelo tocante á
determinação dós pontos da cadêa trianglllal', se
especifique sempre o numero tlelles, e a grandeza
de cada hum, dos angulos observados, declara:ndo-se por qliaes claCfuelles passão os lados daqlo1elles angulo , e uoando' Vm. na intelligencia
d.e fazer constaI' tudo isto nas pal'te diarias do
erviço de hOl'do. Se acaso succec!er que a execução desta ordem ele -Sua Alteza encontre algu-
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ma dilliouldade, deverá Vm. representa-la como
lhe cumpre, e a consequente resolução de Sua
A,lteza servirá deregra decishamente a I'espeito de
tudo o que Vm. deverá praticar. Deos guarde a Vm.
Qnartel General da ilJ arinha, em 20 de Fevel'ei1'0 de 1809"~ Jo é il1301'ia Dantas Pereil1a. - Sr.
Manoel Ignacio de Sampaio.
PROVISÃ.O

DE

25

DE FEVEREIRO.

Manu cl'ipto outhentico.

O Conde de Aguiar, do Conselho d'E tado ,
Ministro assistente ao de~pacho do Gabinete,
Pre idente do lleal Erario, e neUe Lugar.Tenente immediato á lleal pessoa, etc. Faço saber á
Junta da Administração e Arrecaelacão da RealFazenda da Capitania de Goiaz: Que sendo presente ao Principe Reg'ente Nos o Senhor o reqnerimento de José Manoel Antunes ela Frota,
Cirurgião 1\101' aggregado ao Regimento ue Artilheri,a <la Cidade da Ba~ia, e encarregado de
hurila fabrica de feno nessa Capitania, em que
pedia a graça de se lhe mandar assi fil' com comedorias e cavalgaduras em quanto durasse a
sua 'commisvão: roí o me mo Senhor ser ido
determinar que essa Junta a sista ao supplicante
com a quantia ele 1:tf;200 l'éis por dia em quanto constar que está empregado na direcção da
fabrica que tem a eu cargo; sendo obrigado a
apresentar guia, por onde mostre o dia em que
deixou de ser upprido pela Junta da' Fazenda da
Capitania da Babia, onde se acha o sup,l?licante
tambem encarregàdo de outl'a fabrica de salitre. O que e lhe p·articipa para que assim o
e.xeçute. José Antonio Bordé Agua a fez no Rio
de Janeiro, aos 25 de Fe,-ereiro de ISo9-Antonio Mariano de A.zevedo a fez escrever.-Conde
de Aguiar. - Extl'altida a {l. 91 V. do Liv. 1.. de
Reg. de Provisões ea;pedidas pela Contadol'ict "eral
da segunda Repa1-tição do Thesoul'o, desde lI[aio de
dloS, até Fevereú'o de 1810.

OFFICIO

DE

25

'ManlJs~ripto

DE FEiVERElIlO.

uuthentico .

O Serenissimo Senbor Infante Almirante General ordena, que V. S. 'mande prosegwl' nopagamentos prescl'iptos, pl'ooessando tambem
aos das appensas relações, e dando pal'W. do
l'emanecente logo que estejão paga , o que terú
lugal' dentro do mais curto pr~zo de tempo que
mI' po sivel, e por esj;e motiyo J;Jão se principiará o balanço do mez proximo, sem que baixe
ordem p.o itiva para lhe elar principio. O me.mo
Serenissimo Senhor manda qne já11;lais se fação
relações como a de nwnero 212, onde apenas se
encontra relacionada a pequena despeza de 1:tf;g20
réi , e na intelJigencia de reduzir o numero da
mesmas relações o mais que e fizer pratica vcl ;
determina que o Capitão lHor seja contemplado
na dos Outl'OS Capitãe. ovamente reeommenda
Sua Alteza, que jamai .se proceda a miscellanea
taes quaes as da relação 218, oode se tl'ata de
extl'avl'dínacia de lUarço, ~laio, Junho, Julho,.
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ta-la huma vez que satisfação aos exames de ler,
escrever e contar na forma prescripta pelos estatutos respectivos, mostrando aliás que tem quatorze ou mais annos. O mesmo Serenissimo Se
nhor ordena', que V. S. mande matricular na
mesma qualidade de discipulos, todos os Nlilitares que se apresentarem com o fim de aprenderem os principios mathematicos da sua profissão, exigindo-lhe tão sumente, que mostrem ter
a idade precisa, e se entre estes apparecer~m algun approvados em bum ou mais annos do Cm'so lHathernatico das Reaes Academias de Lisboa,
ou da Universidade de Coimbl:a, ordenará V. ::l.
que sejão matriculados no primeiro dos que tiverem aprendido. Em fim he ordem de Sua Alteza que a segunda Cadeira seja regida pelo Lente João LVIartiniano de Oliveira, e a primeira
pelo Lente honorario Manoel Ferreira de Araujo, ficando a terceü'a substituida por Joaquim
Angelo Coelho, e devendo a Artilheria ser frequentada pelos discipulos do segundo anno, 'visto
quc as suas lições podem detalhar-se de modo,
quemais sublimes sejão explicadas no fimdo anno
em fórma de appendice ao mesmo anno, ficando
V. S. na intelligencia de admitti~ os discipulos militaresdo primeiro ao manejo das armas,e ao restante
serviço militar que não depender de maioves principios. Destes discipulos que pertencerem á Marinha, seráõ tambem destacados debaixo da QI'dem
do Oillcial mais gradnado, ou mai antigo, para
irem pel'iodica e regularmente a todos os estabelecimentos navaes presenciar e aprender o que
nelles se executa, indo aliús duas vezes por semana a bordo da núo Nlartim de Freitas, ou da
frag'ata Andorinha, a saber, huroa para aprenderem do Mestre os nomes, posições e usos de cabos
fixos, e de laborar, fazendo tambem toda a obra
de marinheiro' que lhes fôr possivel executar, e
mesmo procedendo a largar, ferrar e rinzar alAVISO DR 25 DE FEVEREIRO.
gum pano redondo, debaixo da ordem do OillManuscripto authentico.
cial do quarto, huma vez que se julgue esta
SCl'enissimo Senhor.-Sua Alteza Real o Prin- pratica con"eniente aos progressos dos mesmos
cipe Regente Nosso Senhor, annuindo á repre- discipulos. Pela segunda "ez que estes discipulos
entações que eu lhe fiz, não so sobre a inteira forem a bordo, em cada semana aprenderáõ do
inutilidade do lugar de Intendente da Marinha primeiro carpinteiro e do pI'imei!'o calafate os
das TIha de Cabo Verde, exercitado pelo Capi- nomes, posições, e serviços das dj'lferentes matão de mar e guerra, Antonio Pusich mas tam- deü'as, instrumentos e obras em que entendçm
aquelles o.Qlciaes; e para que tudo se cumpra
bem sobre a despeza da Real Fazenda, e princi
p-almente obre o continuos conl:líctos de J m:is- como convém, deverá V. S. ou estabelecer clias
dicção, intriga e outros incon venientes para a em que invariavelmente se verifiquem estas idas
boa ordem: houve por bem abolir o referido ao Arsenal e a bordo, ou a"isar com tempo as
l)osto como consta do Decreto que para este fim repartições competentes, afim de estarem prompte11110 a huOt'a de remetter a Vossa Alteza, para tos os tran 'portes e os Mestres necessarios, para
lhe dar o devido cumpdmento. Deo guarde a que o ensino se execute pela maneira 'determinaVo a Alteza muito annos. Paço, em 25 de Fe- da, cumprindo a V. S. saber, que o ensiDO dos
man,ejos militares deve ficar a cargo dos Lentes
vereiro de 1809' -Conde de Anadia.
d'Artilheria; que as aulas seráõ abertas no 1. o de
M'1-l'ço proximo futuro; que não ha feriados além
OFFICIO DE 25 DE FEVEl1J:nRO.
dos tres mezes pas adas, sep~o os dias santos, e
as quintas-feiras das semanas onde não houver
Manuscl'ipto authentico.
daquelles dias, exceptuando-se tão somente a
{) erenissiroo Senhol' Infante Almirante Ge- quintas, sex:tas e sabbados da semana santa: e
, neral autorisa a V. S. para que possõ). matricular _ que a lição mathematica do primeiro anno, asna imple qualidade de discipulo da Academia, sim como a, da artilheria, deve ser da'lia no
todos aquelle qne e apresentarem p~ra freque.q.- Jlrimeiro tempo de actividade diaria da AcadeSetembro e Outubro, quando he ordem do mesmo' Serenissimo Senhor, que se relacione cada
mez separadamente, e nunca se passe a relacionar hum mez sem estar concluido o precedente.
Tambem se deverâõ evitar as misturas que COO5tão da: relação 226, pois quer Sua Alteza, e torna
a repetir esta sua ordem, que jámais se ajunte
em huma relação despeza da lUadnha e despeza
da terra. Mais deverá V. S. remetter a este
Quartel General os documento& relativos ás addições abonadas na relaç~o 219 a Francisco Antonio de Oliveira, na relação 156 a João Baptista
Jardineiro e Antonio Francisco Ferraz, e na relação 255 a Bernardino Soares. Cumpre tambem
que V. S. exponha os motivos por que na relação Igo se introduzem Oillciaes de Fazenda empregados e não empregados na Contadoria,
~xpondo aliás porque causa se abona na relação
.21'4, feijão a 2;jj)000 réis e a 2;jj)tj 80 réis, e na
relação 215, can'ão a 220 e 280 réis. Quer mais
'Sua Alteza que V. S. declare quem mandou rela'cionar e pagar neste mez a despeza de Abril e
Maio, que consta da relação numero 87, e que
npresentando os titulos legaes dos vencimentos
conteúdos na relaçiio 226, explique como se
deve entender a existencia de hum Contramestre
do troco, quando preceder a de hum contramestre do apparelho, e casa das vélas. Ultimamente,
'mandará V. S. concluir o pagamento das relações numeros 98, 108, 109, 122, 175, 179,
:224, 228 e 22g, mandando fixar as dos numeros 55,78, 100. 161, 164, 165, 257, 25824g,
250, 251 v., 252 <.lo anno passado, e 17, 21,
5g, 41 do corrente. Deos guarde a V. S. Quartel General da Marinha, 25 de Fevereiro de 180g.
-José Maria Dantas Pereira.-Sr. José Maria
de Almeida.
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mia. Deos guarde a V. S. Quartel General da
Marinha, 25 de Fevereiro de 180g. -Jo é Maria
Dantas Pereira. - Sr. Francisco i\'laria Telles.

27

ORDEI\I DE

DE FEVEREIRO.

Manuseri!,to authentico.

Havendo o Principe Regente, meu muito amado e prezado Senhor e Tio, abolido por inutil o
lugar de Intendente da Marinha nas Ilhas de Cabo
Verde, e ordenado consequentemeqte, que o actual Intendente se recolha a esta Côrte: mando que o mesmo Intendente, logo que receber esta min ha ordem, trate de proceder á entrega do
que tiver a seu cargo; e depois de concluida venha
apre entar-se nesta Capital. Quartel General da
lIIarinha, no Paço do Rio de Janeiro, em 27 de Fevereiro de 1809' -Com a rubrica de Sua Alteza
o Serenissimo Senhor Infante Almirante General.
ÕRDEIIf DE

27

DE FEVEREIRO.

Manuseripto aulhentieo.

o Chefe de Divisão Vice-Intendente da Marinha mande abonar o Comprador do Arsenal na
rolha dos O.fficiaes ali empregados, c com o vencimento de 800 réis dial'ios, até nova ordem minha. O mesmo Chefe de Divi ão mande comprar,
e pagar por miudeza, as ferragens de que trata a
representação da Junta Provisional em data de
hontem. Quartel General da Marinha, em 27 de
Fevereiro de 180g. - Com a rubrica de Sua Alteza o Serenissimo Senhol' Infante Almirante General.

O que se ordena á dita Junta, para que assim o
cumpra: avisan do do adiantamento na fabrica respectiva a essa Capitania, e da producção que nella tcm havido. -João Bandeira de Gouvêa a fez
no Rio de Janeiro, em 28 de Fevereiro de 1809,Francisco de Paula Cabral de illello a fez e cre,er.-Conde de Aguiar. -Ea;tmhida do Liv. }.'
de Reg. <Temi de Ordens ea;pedidas eis Juntas de Fazenda a fl. 57'
ORDEM DE

28

DE FEVEREIRO.

Manuseripto authentieo.

O Thesoureiro Geral das Tropas desta Capital
tenha entendido, que todas as verbas de suspensão de soldos a officiaes da Armada Real, e da
Brigada Real da iHarinha, lançadas em consequeneia das ordens que tenho expedido, e das que
vier a expedir sem declaração de causa, deveráõ
ser elo theor seguinte: - Por Ordem do Serenissimo Senhor Infante Almirante General datada
de ... de .... se lhe manda su pender o seu pagamento por esta repartição até nova orelem d
mesmo Serenis.imo Senhor, em consequencia de
estar embal'eado, e em observancia do Alvará de 13
de Maio de 1808.-E pelo tocante ao Segundo Tenente, José da Costa e Coito, deverá declarar nos
seus assentos, que a suspensão ordenada teve effeito por aquella repartição até o dia L o ele Janei10, por haver passado a ser pago pela da 1\1arinha,
na rórma da que já apresentou. Quartel General
da Marinha, em 28 de Fevereiro de 180g.
AVISO Dl':

2

DE MARÇO.

Manuseripto aut hentieo.
PROVISII.Õ DE

28

DE FEVEREIRO.

l\lanuseripto authcutieo,

Illm. e Exm. Sr. - O Serenissimo Senhor Infante Almirante General manda que V. Ex. expeça as ordens necessarias, para que nos navio
armados se fique entendendo, que pelo tocante á
distribuição da cêra, deverá substituir-se hum
sexto de libra á expressão véla, observando-se
semelbantemente o mesmo em todos os mais artigos, que poder ser applieada buma substituição
homogenea. Deos guarde a V. Ex. Quartel General da Marinha, 2 de 1\1arço de 18og.-José
Maria Dantas Pereira. - Senhor Rodrigo Pinto
Guedes.

O Conde ele Aguiar, do Conselho el'Estado,
Mini tI'O as istente ao Despacho elo Gabinete, Presidente do Real Erario, e nelle Lugal' Tenente Jmmcdi ato á Real Pessoa, etc. Faço saber á Junta
da Administração e Arrecadação da Real Fazenda
da Capitania ela Bahia, que ao Principe Reg'ente
Nosso Senhor requerendo o Cirurgião 1\lór José
1\lanoel Antunes da Frota , a quantia de 1:t/J200 réis
eliariamente para alimentos, por se achar encarregado ela erecção de buma fabrica ele salitre no Rio
das Contas, districto dessa Capitania, e de outra de ferro na Capitania de Goiaz, mandadas
OFFICIO DE 2 DE MARÇO.
erigir por Carla Regia ele 5 de Novembro elo anMaouseripto authentico.
no passado, escripta ao Governador, e Capitão
General dessa Capitania; e 10:t/JOOO réis por mez
O Serenissimo Senhor Infante Almirante Genepara cavalgaduras, sendo assistido pela Real Fa- ral, vendo a re posta do Contador da l\larinha em
zenda, em quanto durarem as ditas Commi sões; data de 28 do pa sado, recommenda novamente,
foi o mesmo Senhor servido determinar, que essa que para quantias taes como 1:t/Jg20 jámais se faça
Junta suppra ao Supplicante com a quantia de , huma relação separada, e que se prefira o methoI :t/J200 réi
diarios, em quanto constar que do de relaciona-las juntas 1)0 fim de cada mez em
está empregado na direcção das fabricas que tem huma relação, que tenha por titulo - miudeza
a seu cargo; sendo obrigado a apre entar guia na não pagas.-Em quanto ao Capellão mór, recomJunta da Fazenda da Capitania, para onde se di- menda semelhantemente, que se metta em relação
rigir, pela qual faça certo o dia em que deixou com os officiaes militares empregados no Arsenal,
de ~r supprido pela outra Capital\ia donde sahio. e no tocante aos mais capellães, manda, que não
TOMO I.
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lhes sejão abonados vencimentos alguns pela lntendencia, quando embarpão, sem qUI~ apre entem a competentes guias da repartição por onde
recebem, quando estão desembarcados. Em quanto a relações que comprehendem ditferente mezes, manda o mesmo Serenissimo Senhor, que
de hoje em diante se tenha o maior cuiuado em
não pro eguir da mesma sorte, o que com clfei·
to será praticavel, visto que pelas orden de Sua
Alteza cumpre, que não se entreguem documentos á partes sem deixar delles o registo, ou asento correspondente. Alem di to he da vontade
do mesmo Serenissimo Senhor, e parece muito
conforme ii boa ordem, que jámais se relacione
a despeza de hum mez sem estar relacionada a do
mez precedente, e para se conseguir' este fim
prescreverá V. S. o methodo, dividindo os objectos que cumpre relacionar immediatamente, os
quaes chegado o fim do mez encontrão-se relacionados necessariamente; e em objectos cujo relacionamento admitte demora, e pelo tocante a estes deverá proceder-se a relaciona-los, de modo
que cada relação inclua os objectos que mais se asemelbão; en tra.ndo com os re tantes na sobremencionada folba das miudezas não pag·as, a qual
llodera constar de al'tigos diversissimos, á maneira da e tantes onde existe a classe chamada miscellanea, ou polygrapbia das grandes bibliothecas,
e entretanto (rue se conclua o relacionamento da
despeza de qualquer mez no principio do subsequente, occorrerá V. Ex. com ordens, ou medidas provisol'ias á expedição do corrente, tbmand~
as competentes notas de tudo, para se proceder
ás formalidades or'dioarias e preci as, logo que
fôr possi el, providencia e ta, que V. S. poderá substituir com a de iocumbir o corrente a Imos
officiae , em quanto os outros concluem o relativo ao mez anterior; e e na execução effectiva
deste detalhe V. S. encontrar algum obstaculo,
procederá V. S. como ne ta hypothese convem ao
real serviço, isto he, fará V. S. constar esta difficuldade para Sua Alteza resoher o que bem lhe
parecer; em quanto aos documentos apre entados, devo dizer a V. S. que o Se['enissimo Senhor
Infante lica certo no bom procedimento da Contadoria, ma não na fi calisação pertencente ii
Intendencia, e ao Almoxarifado; por tanto quer
aber: 10 Não só as diine.n ões das ban deiras, galhardete , etc, no documento n. o 15, mas tambem
qual foi o filéle distribuido para se fazerem estas
bandeira, galhardetes etc., e quem fiscali ou o
emprego de te fil'le, fazendo-se além disto nota, I, que do mesmo documento pareça colligir-se,
que tudo foi feito de novo; 2" PoJ" que motivo se
lião apresenta o documento relativo ás oito chapas
ue chumbo com quarenta e duas arroba, para
'oncerto da TaO AITonso; tiO Quem fiscali ·ou, se as
quantidade de càrvão, ou a circunstancia relati,a do paiz devião fazer approvar de 220 a 280,
que e encontra no mez de Setembro, differença
quc obo a~? por cento mais relativamente ao
primeiro preço. Em quanto aos officiae da ela se , quer Sua Alteza que o empr'egados venbão
todo~ em l1uma relação, e os re tante em outra,
oh ervando- e na folha mensal do Arsenal a se-

paração de despeza alheia a objectos navaes; e
sendo ordem do mesmo Serenissimo Senhor,
que na parte do mez se refira quanto se despendeu com a marinba, e quanto com a terra.
Ultimamente manda Sua Alteza deélaral', que o
Vice-Almirante Intendente da Marinba subscrevendp a ordem n. 16, de Novembro (documento n, o 15), usou de huma aut0rill.ade que lhe
não competia, e talvez desobedeceu ás Portaria do Serenissimo Senhor baixadas em 25 e 29
d'Outubro, Deo guarde a V. S. Quartel General da i\'lal'inha, em 2 de 1\larço de 1809' -José
Maria Dantas Pereira. - Sr. José Maria d' Almeida.
O

OUDEM DE
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Manuscriptu authentico.

o

Serenissimo Senhor Infante D. Pedro Carlos Almirante General ordena, que se remetta a
V. S. a portaria junta por copia assignada por
mim, para que V. S. fique na intelligencia do
qnanto Sua Alteza por ella ordena. E para que a
V. S, con te quem são o ollicial Maior, e ofi'rciaes
da Secretaria da Maj oria General, manda Sua
Alteza que eu par'licipe a V. S. que o primeiro
lugar he occupado por Agostinho Fernandes Vieira, e os dous ultimos por José Francisco Fcieü'a, e Antonio Caetano da Costa, Deos guarde a V. S. Quartel General da 1\1arinha, :3 de
Março de 1809, - Rodrigo Pinto Guedes. -- Senhor José Maria d'Almeida.
Copia da Provisão a que se 1'e(ere o officio.

D. Pedro Carlos, Infante de Portugal e das
H e panhas, etc. - Faço saber que endo de urgente precisão e va.ntagem para o Real seniço
assim como he da lllinha immediata jurisdicção
e autoridade, prover interinamente todos os empregos da mínJla repartição, I torna-se mais indi pensavel o uso 'eífecth'o desta minha prerogativa, quando os dito empregos são de tal natureza que não podem deixar de estar providos
ou em activo exercício, sem grave prejuizo daquelle mesmo Real erviço, cujo bem devo promover quanto me fôr possivel: por estes motivos resolvi nomear meu Secretario interino,
ou encarregar interinamente da direcção da minha Secr'etaria, o Chefe de Divisão José i\Iaria Dantas Pereira, como fiz constar na minha
Portaria de 5 de Julho de 1808; e agora altendendo ao mais que me cumpr'e providenciar a bem
do expediente, quer da mesma Secretaria, quer
da l\oIajoria General, mando que até nova ordeJ:!'!
minha, ou até que o Principe Regente meu muito amado e prezado Senbor e Tio ordene o
que melhor' lhe parecer, se ·reconheça como
official maior da minha Secretaria o Tenente
Coronel José Correia Picanço, e reconhecendo-se por officiaes ordinarios della o I. o Tenente Rodrigo Martins da Luz, o 2. o Tenente João Justinianno Gornes da Silva, e a Raimundo Norberto da Costa, de,'endo alias reconhecer~se como Secretaria da Majoria G~ne-

.
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I'al a da ~Inspecção Gel'al da Bdgada Real da
1\'1arinlla, e o Secretario desta como omcial maior
daquella. O Vice-A Imirante l\lé\jor General da
Armada Real, ficando nesLa intelligencia, passe as
ordens e oflicios necessarios aos Officiacs Generaes da,me ma Armada Real, e aos Intendentes da Marinlla, aos Chefes das 'Classe , e a
todos o de quaesquer repartição que devem obedecer-me, para que com eITeito chegue esta minha ordem ao geral conhecimento de todos, e
consequenLemente se execuLe com aquelIa pontualidade e submissão que devo esperar dos meus
ubordinados. Quartel General da Mariuha, em
27 de Fevereiro de 1809, - Infante Almil'ante
General.-Está conforme.-Rodrigo Pinto Guet
des,
DEcnETO DE

5
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Mannscripto anrhentico.

O Conde de Aguiar, Presidente do meu Real
Erado, ordene ao The oureiro Mór delIe, entreg'ue ao Esmolel! Iór a quantia de g86:t/J200
réis, a saber: 18,;:t/J200 réis para o janLar dos
tl'eze pobres de Quinta Feira Santa, a 14:t/J400
réis cada hum; 655:t/Jooo réis, para os ve-tidos, e ouLras despezas do Lav \l-pé, , que se ha de
celebrar no meu Real Palacio .desta Cidade, e
144:t/Jooo réis para a o[erta el'.A.dol'ação ela Cruz
em Sexta Feira San la : E com seu conhecimento de recibo será levada em conLa a mencionada
quantia ao refel'ido The oureiro Mór por e te
Decreto sómente, em embargo de quae~quer Lei
ou Disposições em conlrario. Palacio do Rio de
Janeiro, em 8 de l\1arço de 1809. -Com a Rubrica do Principe Regente ,J osso Senhor.

Mannscripto authentico.

Conformando-me com o parecer da Mesa da
Consciencia e Ordens, em consulta de 25 de Janeiro do presente anno, sobre a representa ão do
Bispo de S, Paulo de 2 de Junho de 1806, em
que expõe a necessidade {Iue ha de se erigir
naqueUe Bi pado huma Cadeira de Theologia
Dogmatica e Moral, onde o Clero pos a adquirir os necessarios conhecimentos das importantes
verdades da Nos a Santa Rel:igião: por estes tão
attendiveis e ponderosos motivos, ou senido
c1'Ígir e crear no Bispado de S. Paulo, huma Cadeira de Theologia Dogmatica e ilIoral, com o
ordenado de 250:t/Jooo réis por anno, pagos pelo
rendimento do suhsidio literario. E attendendendo a que em Bernardo da Pureza Claraval,
Presbytero Secular, propo~to pelo mesmo Bispo, concorrem toda as cü'cunstancias pelas
suas luzes, e talento para bem de empenhai'
as obrigações daquelle l\'linisterio: Hei por bem
lhe con fef'ir a referida Cadeira. A l\lesa do
De embargo do Paço o tenha assim entendido, e faça executar. Palacio do Rio de Janeiro, em 5 de Março de 1809' - Com a Rubrica do Principe Regente Nosso Senhor. -Achase no Liv. I. o de Reg. de Decretos, a {l. 41,

AVISO DE

8

DE MARÇO.

l\lannsCl'ipto authentico.

a conformidade do artigo 5 das Instrucções
que devem enil' de govemo nessa Administração, nomeará Vm., sem perda de tempo, hum
Servente com o titulo de Coneio para servir
nessa casa de Laboratol'Ío, para a entrega dos
omcios dirigidos ás Secretaria d'Estado, e mais
Tribunaes, e das cartas ahi retardadas aos particulares, cingindo-se em Ludo o mais que rÓI'
relativo ao mesmo correio, ao dito al'tigo. Pelo
refúido COl'l'eio me fará Vm. ciente dous dias
antes da sahida de todo o
avias, para poder
remetter a es a Administração as carLa que se
clirig'em ás cli1fereotes Capitanias. Deos guarde
a Vm. Contadoria Geral da terceira Repartição
do Real Erario, em 8 de I\larço de 180g.Francisco de Paula Cabral de 1\Ic11o. - Senhor
Manoel Theodoro da Silva, Administrador do
Correio Geral desta Côrte. -E,vtrahida do Liv. 10
de Reg. geral de 01'dens ea;pedidas ás Jantas da Fazenda a {l. 62.
BREVE DE

9

DE ~URÇO.

CoI!. DI'az.
ORDEM DE
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DE MARÇO.

Manmcripto authcntico.

O Serenissimo Senhol' Infante Almirante Genel'al ordena, que nos exames para habilitação dos
10. Piloto
se Lrate não só de pilotagem propriament.e tal, mas tambem da manobra, propondose em ambos estes respeitos com ~ attençáo que·
deve merecer huma hábilitação tendente a confiar
I do habilitando a riqueza do Commercio Nacional,
e as idas de muitas equipagens. Deos guarde a
V. S. Quartel General da Marinha, 6 de Março de
1809. - José Maria Dantas Pereira. - Senhol'
FI'anoisce Maria TeIles..

D. Lourenço dos Conde de Calepio, por mel"
eê de Deos e da San La Sé Apostolica Arcebi po
de Nisibi, Prelado domestico de Sua Santidade,
assi tente.,ao Solio Pontilice, e Nuocio Apostolico nos Remos de Portugal, Algar es e ,seus dominios, com podere de Legado a Latere, etc., etc.
Depois de termos com o nosso indulto iotel'Íno
em data de 17 de Outubro do anno proximo passado, e com declaração de 21 do subsequente
r oTembro '. satisfeito do melhor modo pu sivel
aos desejos de Sua Alteza Real o Principe Regente de Portugal, para o maior lush'e e decoro desta sua Real Capella do Rio de Janeiro, tomando
nós na mais sel'ia consideração o que Oo"amente o dito Serenissimo Senhor nos fez repreeotar pelo Exce11entis imo e Re erendis imo Senhol' Bisp.o do Rio de J ao eiro, seu Cap.ellão,
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Mór, reJathamente ao quanto eJle deseja o ver
ainda mais augmentar a decencia, e esplendor
da mencionada sua Real Capella, na firme ptrsuasão em que estamos, qlÍe o Santíssimo Padre
quererá tambem neste particular dar as pos iveis
demonstrações do eu paternal e espeoial alfec-'
to para com sua Alteza Real, e com sua Real Familia, intel'pretando nós novamente a suprema e
benigna sua mente, no c,!\so de que agora se trata, e
tão sómente (assim como declarámos em o sobremencionado nos o indulto de 17 de Outubro, e 21
de Novembro) até que se não possa recorrer a Sua
Santidade, o que a conhecida piedade de Sua Alteza Real nos assegura que se haverú de fazer o
mais breve passivei pelas presentes, ampliando o
dito precedente indulto relativamente ao numero
dos Mon enbores na mesma Real Capella, concedemo , que pelo tempo adiante (até que Sua
Santidade determine a este respeito) possa haver
oito denes com uso de habitas prelaticio , sendo
cada bum revestido cle hum a das oito dignidades
da Capella Real de ta Côrte do Rio de Janeiro, a
saber o Decano, Vice-Decano, Arciprestre, Chantre, The oureiro i\1ór, i\1estre-Escola, e os dous
Al'cediagos, com('orme as seguintes· declarações
e condições.
Que os ditos llabitos prelaticios sejão os mesmos para todos, em quanto o côro: isto he, satana e cinto de seda roxa, com mantelete da mesma côr sobre o roquete; mas que quando se paramentaTem com as vestas sagradas para dizer
mis a, ejão somente as primeiras qmitro dignidade acima men(;ionadas, que possão usar de
toda as insignias, de que u ão ós Mon enhores
da Patriarchal cle- Lisboa, para celebrarem como
elles, Pontilicalmente de Faldi torio, e para con~
tituÍl'em deste modo huma Ordem distincta de
l\Ionsenbol'es Presbiteros.
Que as ultimas quatro uignidfldes igualmente
acima mcncionada que con titllem a Ordem dos
ditos Monsenhorcs Diaconos, não possão celebrar
os Pontificae ; mas que nas ruis as que ('orem
obrigados a cantar por obrigação do seu beneficio possão usar de algumas insignias Prelaticias
como mitra imples em lugar de barrete, daI matica, tunicella, caligas: alclallla e luvas sem
ornato algum de ouro, mas di zenclo toda a missa
no altar em Pre bitel'O a si tente e sem Mini tros
de lino, candella, e gremial e sentando-se quando
fôr preei o, em hum esçabello ra o.
Que e te me mos Monsenhores Diaconos se
pos ão cubrir de mitra simples, quando se param~nlarem nas funcções mai solemnes dentro c
f6ra da Capella, como na Proeissão de Corpo de
Deo , e oulras emelltantes.
Que finalmente o Conegos da mesma Real
Capella po ão u ar de cinto e meias de côr roxa,
ou da que mais se aproximem ao roxo, no caso
de e não achal'em meia da dita cor.
Não ob -tante qualquer cou a em contrario,
ainda que digna de especial menção e derogação.
Dado em o Rio de Janeiro, aos 9 do mez de l\Iar. o de 1809, e do Pontificado de Sua Santidade
o Papa Pio VII. Ann o X. -- Lourenço, Arcebispo de ri ibi, uncio Apostolico. - CamiUo Luiz

de Rossi, Secretal ia. - Registado no Liv. dos
B7'eves, dito dia, mez e anno.
O Principe P~gente osso Senhor ha por bem
acordar o seu Real Beneplacito a este Breve,
para que se possa executar. Palacio do Rio de
.Janeiro, em 16 de Maio de 1809. -Conde de
Aguiar. -i\1ilitão Joseph Alvares da Sil:va\
A. VISO DE

9

DE

Jl1.A.nço.

Manuscl'ipto authllntico.

Sendu conveniente que os de pachos dos na"ias Portuguezes e Estrangeiros que frequentarem os portos deste continente, sejão uniformes
em toçlo elle, e que os donos do nossos navios
justifiquem a legitimidade e propriedade Portugueza, e vistos antes de alcançarem passaportes
pal'a os seus Reinos: lle o Pl'incipe Regente Nosso Senhor servido que Vm. , ii maneira do que se
praticava na EUl'opa, e do que se observa agora
nesta Capital, faça a signar hum termo de justificação, segundo o modelo junto numero I , por
h'es testemunhas, pessoas abonadas e conhecidas, sem o qual não e expedirá pa saporte. Os
na"ios EstrangeÍl'os serilõ obl'igados a cumprir
as leis do porto, e, com certidão dos Consules
respecti 1'0s , junta por documento ao requerimento que de,'em dirigir a Vm., obleri!õ o seu
despacho, que rle huma portaria na fórma do
modelo numero 2, para as ('ortale~as ria barra os
deixarem sahil'; portaria, que, além dos passaportes, se clá igualmente aos na vias nacionae. Os
emolumento que Sua Alteza Real houve por bem
arbitrar por este expediente, para esta Secretaria de E tado, vão declarados no extracto incluso
da pauta delles, assig·oada pelo Omcial maior
della, José Manoel Placido de l\10raes, ao qual
Vm. fará rernetter regularmente de tres em tres
mezes em letras saccadas abi sobre pessoa abonada cle ta Côrte, a imp0l'tancia dos emolumentos, que siio pertencentes a esta Secl'etal'Ía de
Estado. Na mesma occasião deverá Vm. enviar
huma relação dos passaportes, e cios passes que
se forem dando, com os nomes dos navios, donos,
mestl'es, e portos para onde vão, afim de se fazer
aqui o registo nece sario. Enchem-sE;. os passaportes com as declarações essenciaes semelhantes ás do passaporte numero :3: "ão por mim
assignadôs. e referendados por hum dos Oillciaes
desta Secretaria de Estado, cem exemplares, dos
quaes se irá repetindo a reme sa á medida que
fôl' havendo 9ccasião. No lugar indicado no recto
se assignará Vm., e no retro tambem apontado, o O.f:Iicial que encher o passaporte, e nas
costas, o .registo na fórma que se vê no mesmo
papel. Vm. ordenarú que se numerem todos desde numero I? acabando a serie no fim do anno.
Podendo acontecer, que pela expedição cios passaportes que antecedenlemente se daTão por es e
Governo, percebesse o Secretario delle algum
emolumento, e não sendo da Real intenção prejudicar o dito Secretario, he Sua Alteza Real
outrosim servido que pela Portaria ou passe, para
os navios ~ortllguezes, se perceba o em()]umen-
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to que até agora pe,rcebia o iiiecretjll'io; ficandQ
por consequ~ncia compet\ndo a esta ~ecretaria
de ~ tadp os emolumeptQs dos passaportes dos
navios forlugqezes, e os dQ~ paJl~es ou J>ortaria~
dos naüos Estrangeiros; e as> Se0x~tój.rio d.esse Governo, os do,s pílss.es ou Portarias dos navios Nacionaes. O que tudo fará Vm. observar. Deos
guarde a Vm. Palacie <lo Rio de J_aneiro, 9 de
l\'Ja),'ço de 1809.
f. S.-Pela imp0l'taJ)cia de tils ~m.olumentos
poderá Ym. tir,ar a <lespe~a cOm os livros de 11eg:istos e pape~ pa,l'a este expediente, afim de que
o Secretario não soffra o mepo)' pl1ejuizo.-Conde de Al1adi'l. - Sr. D. Luiz ~lauricio da Sil.,.

l~

do quiz~r venc:I~'-la pelo m~$}.no pl1e§lo, por que
qualquer outro -vendedor fl der; mas se o corpo do commerc-io quizer obrigal'-se a sustentar
a Cl\traifl cOIl} todos os seus appel)SOS no estado convenie)lte, !,lavendo então por desobl'igado p Patrão 1\11>1' deste d~ er, mando, que os
dit,os emolumentos de entrada, sabidas, e amarraçpes pas em a conslitui:~' p. salaf~o dos Praticos,
aenJo o numero destes arbitrado peLo Intendente,
com attenyáo ao que realmente fôr necessario. Quartel General da lUarinha, em 11 de ~Iarçe
dI! 1 Sog. - Com a rubrica do Serenissimo SeHPor In~!lte Almirante General.

'11e~ra.
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Manuscript.o authentico.

O Serenissimo Senhor Infante Almirante Ge.DI!.ral manda-me respo.nder .a V. S., que' de hoje
em dia,n'te nao' ma,tl'iculará V. S. omcial, fieI!!
discipulo algum no decurso dq anno presente,
sem ~ue o mesmo Sel'erÍ,i simo Senhor assim o
mande em Consl'lquencia qo requerimento feito
pelo candi<;1ato. Deos' guarde a V. S. Quartel
G!!neral d ~1~rinha" 10 de l\'Iarço de !80g. Pereira. - Sr. FranGlsco
l\1aJo ,~e; l.aria Dantas
4"
~.
'
Jtia TelleS.
O,RDE~ ~E

11,

Manuscripto

D~ MARÇO.
a?thenti~o.

O 'ntendeJl~el d,a .~!lrinq; de ferníJ..ffihuco fique
na intellig.ençia de fazer executar a seguinte o~
dem relatiy.a aos emolu~entos de Patrão l\'I,ÓF
!;lo mesmo l,'Olto ,. mandando a.tIqal.1 os cOJ'J'esppndentes, editfles, para que .c4egue ao ger.~l
çqnhe.cimentq Pé!- praQtJ. re~Ple,ctlva; os quafts, ed1taes, deverit,õ cOBter. em Sl\Dst.ancia o theg.!' 41\
J?e~ma ordem, a saper; que attenqendq ao re,..
qpqrjw.eo,to de J~ro~iIJ.lo An,~u,ne T01.'l',eS" e ás
~qfo~jlgões que llÇllnie e}le fQrãÇl dadas; I!laJI"
do que os praticos não sI! possão chamar tae,s ~
sem qUfl ten~ão o seq titulo cO]llpetente, assi.gnªdo pelo I ten~en,te çl.a Nlaripha, em conSlllJ1,1el1Qia de hum eiÇap}e de habilita~, a ~ o~lismo Intendente mand~rá proceder na ua
pl1esença, no.meando Ror, exami!ladores dO'l~ d,qs
IjUais h,\beis." entr~ ~quclLes que e~encitaEe~
'! nrofissão I speç,tJ,Yra; e no tocante a emolumf(ltos, ordel1(), IIlW f;m quanto D rmíWect}~
l;eijl os actua\lS, rel.#:i;yos a entrada, sahida, e;
amar.ràção, pllosiga tl)do p,ela lI\anei a estabe-:.
leçid , excC{lto no que di7. respe~to a quereqas,
oa,4,e se dev~r!J ohs~rvrtf' o segUInte, que yem
a ,S~I:: 1.· O pyqpI;Í6ta.rJo de mais de hu~ nflvio de' dous, ou q~ tJes mastros, quap,do a h r~
c~ d~ ~atl;~o ~16.1) estiver occppada cQm ou;,
tl~ embarpação
podel'á 'lirar h\l;~ dos seus
na,'Vios sobre o "OU~1l9' 2. ~ N,o/! lad,os seMos P,Q;'
<leráõ. (Is ptllp,r' ~"lips sllr..v·r-se d,e. ~rél.!lçl.\as,
que soj~o effectiv.qmw~~ ~u·as. :5.• Erp qqpnto á?:
pa.lhas s~rá preferi,da, a dQ; Ratrãp 'l\ló~, quag
~OMO

1.'

DE

13

DI> MA.RÇO.

lI'Ianuscripto authentico.

O Serenissimo Senhor Infante Almirante General, havendo nomeado a V. S. Intendente da
Marinha interino da Capitania de S. Paulo, ordena, que V. S. Pll.1'tindo brevemente para aquella Capitania, passe V. S. pelo districto de l\'Iambueaba afim de c!Jrnprir pelo me.lhor modo
qne poder, o que coqsta ~la.s ~nstrucçõcs que
a este respeitQ }he forão dirigidas; ficando V.
S. na inteqigencia, de que na sua lntendencia,
além das obrigagões constantes dos respeotivos
Alvarás, e das appens~s copiõ.\s as?jgnadas pelo
omcial maior destá Secretal'ia, cumprirá, que
V. S. procure averiguar pessoalmente com toda a cÍl'cunspecção o llsta,do d'as mattas, e as.sim tambem os usos e abusos, qUe no eórte,
e ailministração dellas se houverem introduzido, informando de tudo a sua Alteza com. a
prempl1idão ~ e consideração, conveniente ao bem
cla Real Fazenda em negocio de tan~a ponderação: a bem do qual procurará V. S. e tabeleoer, e fazer prosperar tudo o que poder concorrer para' a existencia e pllogresso da cultura, quer do pinheiro, que,!' do canhaIl}o, tendo em vista o que disser respeito ás cO,nstruc9ões navaes, c fabricação Ô'e éordas; ou cabos,
([Ue cncon traI' em actiVidade naquella interessante Capitania
ficando V. S'. tambem na
intelIigenc~a de procurar descobrir, se alguma
substancia resinos~. pdderá substi!uir o alcatrão,
c br~o; para cujo fim lenibro a V. S. qne do
Hyu se fazem archotes 'Vulgarmente. Emfim obsérvará v,. S. se com effeito haverá faciliqade em
desfazer o pequeno 'baiXo, que está quasi a meio
do grande canal, que commutlica o mar- com
a V1.Ila de Santos; confianqo sua Alteza do zelo,
e da' intelligencia de V. S., qUe ti).nto nestes
abjectos de serviço, corqo em t,odos os mais ,.'
que não re~ro, V. ~. procurará desempenhar a
escolha, que o mesmo Serenissimo Senhor acaba
de fazer da pes~oa de V'. S. para hum emprego
de tan~a distincção e consequencja. Deos guarde a V. S. -Quartel Gen~ral di). Marinha, 15
de Março de 1809' - José M~ri~ Dantas Peretra.. -:-8r. Miguel José de Oliveira Pinto.
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O Thesoureiro geral das Tropas desta Capital fique entendendo, que em consequencia das
ordens oberanas deve praticar a respeito- dos
pagamentos da officialidade da Real Armada
em caso de molestia, o que em resolução de
consulta de 5 de Janeiro de 1801 foi regulado: obviando-se com ii execnção della as irreguíaridades, que (lo contrario prooedimento possão originar-se, começando esta execução pelo
J, o Tenent-e Gel'vasio José de Figueiredo; serâ
em tudo o mais desempenhada conforme as clauui as da copia inclusa, assignada pelo ohefe de
Divi ão, Seere~ario, e Director interino da Minha Secretaria, Quartel General da Marinha, em
14 de Março de 1809. - Com a rubrica do Serenissimo SenDor Infante Almirante General.
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da Junta dlL Fazenda da Capitania de lIfinas Gemes, a re_~peito do Estabelecimento elas
Casas de Permuta, Permutadores, e outras providencias do ourO' ea;traitido pelos Faiscadores.

TER 10

Aos 15 dias do mez de l\'Iarço de 1809, nesta
ViLla Rica de Nossa Senhora do PilaI: do Ouro
Preto, ,em mesa da Junta da Administração,. e
Arrecadação da Real Fazenda desta Capitania
de Minas Geraes",em que se ach(lvão os N,linistros, e Deputados della, ao diante assignadps,
pelo Escrivão e Deputado da mesma Junta, o
Doutor l\latheus Herculano da Cunha e Mattos,
tendo sido apresentada na Sessão de 11 deste
mez e anno, a representação seguinte: - Senhor,
tendo sido frequentes as representa~ões feitas
pelos Intendentes das difl'erentes Comarcas sobre a difficuldade de se acharem Permutadores,
e Escrivães respectivos, tornando-se esta maior
a respeito dos primeiros, pela fiança a que são
obrigados, e a respeito dos segundos, por sei'
de necessidadc a assistencia diaria na Casa de
'permuta; porquanto de ouh'a planeira se não
pMe cumprir o § L4, e o disposto no Formulal'Ío,. menciouado nos §§ 10 e 11 do regulamento provisional das Intendencias.; e além
destas di.fficuldades accrescendo outras, que tornão
impo sivel o aproveitamento dÚ' ouro dos Faiscadores, qJ.1e, sendo pela maior parte escravos,
não reccorreráõ. ás Casas de Permuta estabelecirlas na di tapcia de huma, ou mais legoas,
já p,eht falta de lib~rdade, já pelo pouc~ respeito natural cm taes inclividuos ás leis, seguindo-se daqui, ou cessar este genero de tra~
balho, que niio he para se desprezar; ,'isto
que da faisqueira póde l'eSulta1' attendivel somt
ma. ou occasional' infracção uas Reaes providencias c timulada pela ambição humana: peruado-me, fundado no § 15, ultimo do dito
RcO'ulamento Provisional, de que são dignas de
attenção a reflexões seguintes: 1.' Que, deven-

do ser escolhidas para Permutadol'es ós homens
da melhor probidade, e não men digos, não sejão estes obrigados a dar fiança ae fundo da
Permuta, que não póde exceder senão raras vezes a quantia de ioo:t1Jooo réis, pela multiplicidade de semelbantes Casas, aliás necessarias
para a facilidade dos trocos, denndo-se suppôr segura aquella quantia pelo Permutador,
cuja conducta fica bem fiscalisada pelos Intendentes nas amiudadas remessas do ouro permutado, que devem exigir; e succedendo faltar aos Intendentes o ccnbecimento preciso para
providenciar a Casa de Pel'muta em algum districto da sua Comarca, seja obrigado o Capitão 1\101' respectivo, em quem naturalmente
existe melhor conhecimento dos moradores em
seu termo, apresentar ao Intendente pessoa
sufficiente para Pel·mutador. 2,' Que todo o expediente das Casas de Permuta se faça pelo mesmó Permutador, podendo este passar as guias,
e da-las aos Mineiros pal'à com ellas recorrer
ás Intendencias, assignando unicamen te com cI1e
as receitas e despezas o Soldado~ ou Cabo no'
acto de receber as quantias permutadás (que
devem ser entregues lacradas) para as conduzir
:is Intendencias; deste modo fica desnecessario
o Escrivão, principalmente constando de quantia certa a responsalidade do Permutador. 5.' Que
se faça das tavernas, ou 'vendas outras tantas
Casas de Permuta, como auxiliares daquella,
onde existit' o fundo, permittindo-se aos ta verneiros unicamente o poderem acceitar dos pretos faiscadores o ouro em tJ;oco dos seus generÇls, ficando obrigados os donos de taes casas,.
em' que se vende por·miudo, e deOàixo d'a gravrdade' das penas estabelecidas a apresentar na
verdadeira Casa de Permuta do seu districto em
todas as segunda.s feiras o ouro em pó que tiverem recebido de taes faiscadores pela maneira referida, e mesmo em outro qualqu~r dia
da semana, logo que o ouro recebid'o chegar
a prefazer a quantia de qU:ltro oitavas, senda
esta a maxima que possão aju ntar; subsistindo sempre a probibiçã'o do ouro em pó em algum. outra commercio, ou seja em pagamento
de 'dbridas proprias dos' mesmos taverneiros"
ou em compra de' generps para' o seu negocio ~
incorrendo por qti.alquel' excesso da dita quantia de quatro oitavas, que lhe' fM achado,. ou
pro'vado, nas peuas da lei. • 4." Que, podendo
succeder pela alIluencia d,os faiscadores em hum
só dia receber-se maior quantia do que a expressadfl acima, de'Veráõ os taverneiros no immediato dia buscar a Casa de Permuta, onde
se lhe trocará o ouro, sendo bem limpo, a razão
de '1 :t1J200 réis por oitava, bem entendido que
se "Tal'á assim todas as vezes que a quantia
não ebegar a buma- onça, porque em tal caso"
e d"·ahi para mais; se mandará fu.ndir por conta do mesmo dono na conformidade- da~ Reaes
ordens', dando-lbe o permutador huma caute-,
la, com a qual p'ossa receber'a barra que lhe
pertencer. 5,' Que os Intendentes devem ter relacão de todas as vendas' de sua Confarca,
p~pa que procederldo 'com as mais vigilantes.

ANNO DE 1809.
averiguações, e exames, possão conhecer não
só daquellés donos, que não comparecerem 60
tempo determinado na reflexão terceira para o
troco do oum recebido dos faiscadores com as
condições estabelecidas ali; mas tambem daquelles, que fizerem do mesmo ouro oulro algum
uso, o que lhes he inteiramente' prohibido.
6.' Que os Capitães l\-lóres por si, e pelos seus
Commandantes de di5trictos sejão tambem oorigados a vigiar na inteira execução do que 'fica
disposto a respeito dos Taverneiros, e de tudo
o mais relativo ás Casas de Permuta, auxiliando, quat']to lhes fôr passivei, aO's 'Intendentes,
no que pór eIles forem encarregádos; e és mesmos Intendentes deveráõ representar _á Junta
da Fazenda, não só a promptioão" e zelo, mas
qualquer omissão e frouxidão dos Capitães
l\Iores a este respeito, para tudo ser levado á
Real preser,rça, a fim d~ obterem o premio, ou
o castigo proporcionado. A lei, Senhor, prohibe em termos expressos todo'o commercio
a troco de o'uro em pó, comprehendendo paI'
isso a especie, que me persilado dever ser exceptuada com as limitações expostas; a necessidade desta excepção, e mesmo da reforma
nos mais artigos apontados, entra' pelos olhos
de quem tiver conheqimento exacto do paiz~
portanto conciliando o fim da lei com a utilidade da Real Fazenda, e' facilidade de se pÔr
em execução a Real determinação, estou per-'
5uadido de que se deverá lavrar termo do- que
fica dito, expedindo-se as orden~ necessarias aos
Intendentes nas suas Comarcas, e aos Capitães
J\lúres nos Seus Termos, para serem executadas inteiramente, como parte do Regulamento provisional, em quanto- pelo Real Erario esta Junta v~i procurar a Real approvação. Yilla Rica,' f1'l' de l\'larço de' 1809. - O EscrÍ1'ão
da JilntQ, J\latheu's Herculano lUonteiro.-A qual,
logo sendo pedida pelo Desembargador Procurador da Fazenda, Ignacio José de Souza Rebello, a fim de que podesse dizer o seu pal'eceI' á- vista das ceflexões alr feitas, foi-lhe en--tregue, 'e com eH a' apresentou o mesmo 'De,embargador Procnrador da Fazenda no dia de
hoje a sua representação do rheor seguinte:
Senhor, tenho presentes as refl:exões, que faz
na pratica dos Alvarás do 'L <> de Setembro Cle
1808, e 8 de N61'embro do mesmo anno, o Escl'ivão, e Deputado desta Junta; e me persuado
tanto da sua necessidade, que do contrario julgo ínfallivel o seguir':se hum grande prejuizo,
Huma grande parte do ouro, que gira, he extl'<\hida pelos faiscadores, tanto interessantes,
que' aproveitão nas pra'ias , e lavrados o que tem
escapado fI nimia diligencia dos n1J:ineiro ; se
aos faiscadores, principalmente' escravos, fÔr
necessario' no mesmo dia santo, que só tem
livre, andar lmma legoa e'mais, para permu'"
tal', elles sel'úÕ' obrigados a de?prezar a faisqueira; porque não tem temp'o de conseguir o
fim 'que os move, e vem a ser o passal'em o
resto do dia- 'na taverna, nem os Senhores lhos
pode'ln consentir' em lanta distancia, pois que
depois' de embria'gauo-s os' não podeIn-' socC'or-
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reI' de prompto a fim de evitar o seu prejuizoo Tudo se Tê remediado nestas sabias reflexões, que merecem desde já seI' communicadas, para terem sua devi!}a obsenancia; corotudo eu lembro mais o que pa so a ponllerar,
ainda que em parte primeiro dependa de se levar á presença de Vossa Alteza Rea} pelo Real
Erario. Quanto à primeira disposição, vista a
difficuldade que se tem alcançado em quererem ser permutantes os mais dignos, e habeis,
julgo a propO!.:ito accrescentar-se: Que nenhum
dos que forem nomeados para p'ermutante , possa excusar-se por miliciano da Ordenança, ou
por OUITO algum privilegio, podendo os Intendentes obriga-los a servir com pena de pri ão,
até com eifeito annuirem. Quanto á segunda
parece ser bastante: Que tod'O o expediente das
Casas de Permuta se faça pelo mesmo Permutador, assignan do unicamente com elle as receitas e despezas, o militar conductor, no
acto de receber as quantias permutadas, que
lhe devem ser entregues em borrachas lacradas, e selladas, para assim as conrlnzir ás Intendencias, ~cando deste modo desnecessario o
Escrhoão; e nessa mesma occasião o mesmo
militar Eresenceará o balanço do fundo da Permuta, para certificar ao Intendente do seu estado e existencia: Quanto á terceira e quarta, pal'ece seria- melhor fazer ditrel'ença dos taverneil'os da Villa, Cidade e Arraial, para que
nunca· possão ter mais de quatro oitavas de ouro em pó; pois que tem mais perto a Permuta, e são os que tem mais occasião de
ajuntaI' maior quantidade de ouro, e os do campo, que não possão ter mais de duas oitavas.
Não he de pouca con ideração o serem os Mineu'os obrigados a guial'em o seu ouro pelo
Permutanle á Casa da Intendencia; pois que
pode ser moti,'o para mais depressa o extraviarem. De ordinario elles occultão o que extrahem, para qne, não sendo liastante conserval'em o credito com o negociànte, que lhes fia
feno, açp, e o mais de que' necessitão para
conservação de suas fabricas, e quando conseguem bastante, não sejào incommodados por
emprestimos, ou por todos os credores ao mesmo tempo; e tambem porque, sendo constante o ouro que guiárão, e o tempo em que deve ser conduzido ás Intendencias, podem ser as.saltados por ladrões em' tantas' caminhos solitarios, ou inquietados pelo-s credores com Justiça, até que lho entregne; estes motivos são muitO' bastant.es para. que' antes O' occultem, e levem ao negociaute extraviador. Em taes circunstancias, persuado-me ser nem util que o Mineiro po?sa levar o seu ouro pessoalmente iI
casa de fundição"sem dependencia de guia do
permutador,. aonde lhe- será fundido cdm prohibição aos officiaes da Intendencia 'de manifestarem as' pessüas, que alli o conduzem, nem
a quem p-ertence-, pena de se lhe dar culpa com
perda de' olficio, no que teráõ os Intendentes
o maior "cui'dado , perguntando por is~o nas respectivas devassas, e quando o 1\1ineiro o queira mandar' por pessoa da SUa confidencia, lhe
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d.tjya o ~esm9 ~~.ineiJ;o d~l' g.uia, da sua pJ.'opria
lj;Q;a, e na· faLt ~a m~~ma, çj.l não seeqo c09.cluúdo ell}. tlire~tu.ra á Intend,encia re nectivq,
lhe sl}r ti,da p01' . tra viado. Finalmente seria
justo L~qM>ra,r, qu,e a dispqsição do § IOdo A~
vará. dp 1. o de Setembro, e tá. al}:erada pe o §
5 do Regul,ap1en o Provi ional qul!nto ~IS Inten..dencias, pelo que respeita a mé\nclar-se remett«:r á Junta da Fazenda o pr.o,dl)cto das peJ;mutas; BP' que, segunço o dito § 10, s~ seguiria
o extinguiJ;em-se O.S fundos das Intendencias. Villª Rica, em 15 ç.e 1\larço de 1809: - O Procl,1rador da Real Fazenda, 19nacio José d~ SOlfz~.
J!.e)JeUo. -g, ~.endo \~daJi, e combinfldfls ne~~~
JU};lta, se RFof~rio o de~pacho segui,ntc: --;-~
VI' -s~ Term.o~ e expeção-se as.ordens necessariP,s
aps .çespectivos W,teQdeJ;ltes, pal'a c~m,PÃ' em
como parte 40 RegulaIJ?-~m o PI'ovisional, acCl~escentaodo, na,s J'cflex;ões cOfDpetent~s o ll}m,hr,~dC? pelo Desrmb,qrgado~ frpcurador da ~aJ
.z~Rda, exc~p,tu 1J0-lje I?or~m o ql.Je H relat V9t
Ú i e,nçij:o d~s guia., qqe os l\'lincü; 5 ~e,vem
p_'ocy. ;ar 0r,s, ~asa~ de' Pçrrrf,l;t,a até a Real de~
c's~o, leYan~olse tudo 4 pres~nça de ~.u,a. ALteza Real p~~o seu Real E ·arío. Villa Rica, 15
de 'Março de 1809, -,Com quatro RJ1l:ll'icas. ..,.;;&m consequencia do refllrido desJjl;;tcho ~~ laOVJ\o,u
este teono ~ em que assignárão, ~ Mathep.s flerculano lUóntejro, a fez ~séreveJ.'. -Lucas An..,
tonio l\!onteiro de Barros -l\1atheus Herculano
1\!qnt~iro,':-Jos~ Pinto de l\'Iacíu}:~i a. -: Ign~cio
J2sé de ~Oruza J;l.epnHo.
j

ORDEM D,E

16

~an.u~cril!to

DE MARÇO.

auLhentico.

() 'Xiç,c:-A.1plifante Intenu ote -da l\',laJ;inh'a apres~ )ta do-se para, prosiguiJ: nos trabalhos da. In,t~udencia, apesal: lJ.e se encontrar ainda doen~e,
e ua<Rell~ eSJ;l)a iqade e~ qne já não pO,de ser,.-

'Vil' co

1\ u~ç;,encia d,os seus prjmeir.os aopos,

cQmp me 'f~ Rx~se,Çlt~ q~\a~~o llW pe4ip licença

p_ara i~: tra,~ '~e si;. ~que na in,telligenci . de que
t n~o-lhe 11\t c I3cedido tQdQ o tempo ~que b,CjIjll
p'reci~asse p~ia o dito fim, ~ se~4o '} ua actu,ilJ
a'preli~ntaç~ b.u~ aç o espon~~neo e 10Urvuv,el da
sua von,ta41 : comt1.l;~o r: M~IJlle f fer"j).he ct(ft9
<Lu,e. o RI1~ sel'viyo n;-'o cW e~ e. poP c,ons flllencia
11_-0 h,a ele Ra~ecer, n~Tfl p.p~ ipcw'ia, QC}W por
d_ s9bedie~ia, neI}l1 poc falté} de ~ tividad~. ou
d!1 ip~e ligenci~, ~rn qlJ,alqtl~ ~os s l'vid.o.res me~s
yqordi,!lados; alem distq, cq.mpre;-lhe sabeI; que
t~IJ? de promover ç m toda a e~actidão e P9nt""91idade, o que esta co~eç.ad9 pelo Ghefe de
Divisão Vice-Inte~cl.ente co,m verdadeico e gl'an~~ conhecj ento de. causfl- J. p .iqcipio a,liás a que
procedeu o dito Chefe de. Divisão para cumpI;ir
co o devia~ a ocdens sQberanas, e as minb,as,
q,u,e se çnGoJ?tI;avãq sem a s!1a devida execugão:
pelo .que cOQ.tinuaJ;á. com to~a a presteza no arralljo do antigos armazen que estavão na maior
de ordeNl e tt;ata de. citte os Es.criv.~e do 1-,
mox'4'i do Q, çali em pop RaJ;te. da fazenda ~ 'II)
a, entrad~ e,saq,idas do~ m~s~os arP.Iaz~n~ as~i~

J8,~9.

como ~ consçJ:va -oe collpca:çã,o dos, gene\'os iqcluido,s neHes, p.a,ra que com effeito sejão obs!ln'9dos n,estCf r.esPllitos as Reé\~ ~rdeqs do
Principe Regente m!}u Se~hor e tio, e de nenJf.um modo se prosíga, qu.eF Q.,~ igno,rancia,
'{JAer no despotismp de trans(oJ:IJ?alj o,s refer~dos Escrivãlls do Al1J1p~arifa<J.o em escreve~~es
do ~lmoxarife, nem é}l~~ ge gu,ardem os generos
egm. tanto des\eÍ;Xe que seja necessarip pérdet'
SO)ll.IIlas considerFeis eJA a-yarías sus,cep,ti:vei.& d,e
prev.en,ção e J;eI;nedios; qlas deverá o mes,J;Oo Intendente cuidar c.om todo o zelo na constr..uccão
d-QS telheiros des~içtados para n~!le~ se .gu~ndal:em
e. defenp.e,rem. as madeiras das, ipjurias do t,eJllPO,
cuidando q}.~m disto, eljIl que lfHa~ ni\o s,ejiio distrahida, pá'a usos particulpre.s, élptes sim marcJlda~ e custpdead'fs por man,eira tal, que a fraude
não enc~n~re lqgar ónq..e se cmpolgue, al?e~ar da
sj.1a iqdustria e vigila,ncja; objecto. este de major
p_qpderação, e que por isso de;ve <\oda! Semwe em v.is t,\, ç.,~,o s~ em quaqtp ªs D;lad,eir,as, se~o 1 mbem- pelo pe\,tencYli\~e aos. lI)ais
'gene\,os.; l·ep.lflip~p ~u ao mesm,o ~nj;endIl9t~ q,ue
cl~v~ a.ssfst~r : s ent a,dl\:. deHes com t,o,da. a pontuahd~,d~, ~ I\ão om aqpep,a que telI) sido ,notori~, ass~ como lh~ cumpre CQFltin,qar 1)0 forneOlmenlo dQs ,\rmazeps, pela man,ejr-il ~rdenada
11.9 J}.lvará J:espç.cti"Vo, e tão suscep~iv.el de se. p.ôr·
e,m p,ratica cO,mo effectiv~ente ,!Gaha de (azer
"Y.!lr o y'ice;-I~tendente com hum a.c~11Q digno de
imitação e louvor. NoYamente recordo ao ViceAlmirante Intendente, que tod~ ~ ju,risgicção da
Junta da Fa,z.e~da da ~larinQa mQ perteqce ~ que
~ nenhum modo pro;siga em mandar pagar
cQ).lsa alguma &em ordem minha; que n'10 di~traia
p-açfl outras repa,rtições, o que l;u.fizer comprar
. p~ela con$ignaçã,o d'i- Mario,~a .que !te tQdos os
aJus,tes la"re termo;; por e cripto em hlp;n livro
sep~ado, r com as ass,igna~ura,s cpmpet!JJ1tes, o
qu~ não t~~ pr.a~ica,do; qp~. jámilis dei ~ de fisc2 hsar os pr~ços das cÇlmpras Be\a.jmaneíta m.ajs.
,c_onducllnt;e ao berp. da R.e~ Eazenda" e <IJ.le. nerP,
S§ lembre. de. çopc\uir. ajuste é)lgum sen~Q na, fól'I!la dlJ.s ordens. q4e, a este resJjlei~o lhe teqho expedido; s,eÇ1~o bem n,ota,v~ que. Qão ,p,odesse eu
ter sapielp. at~ ~o, preseqte, qq'}es e qUQ..ntos genyrOR e.x,i9~ião n0l' a,rliilll~eOti; rn~n,cle~ ~na~me.Qte
pJ:oc,eder a9 inve,ntario ~elles" e 'o IPesmo lAtend.§ote dev,erá f)scalisar a proplpta, eX;llcuçãp dllste
i\lventario '" sem. se, in.tro/l}et1j~.r ew ;v~ria~ a sua,
IParc\ta, mudaflilo.:"lhe a fgrn:'a :pOlj JIlim p;t;escr'pt!l" l'a~çndo-se ç,rr::t fiIIlrepaJ;ílV~1 q,u~ o a.~fa7:o,
ela e.scriptUl'ação prosiga estrélMa~m~.te apesíu.'
das min,hfS adv~rtencia,s" apesar de, te,r m~ndado.
a,pp.licar a, e.sta escriptllJ:ação t9~wr. o hOlp.ens
que me forão pedi,dos no' temgo competent!l e
apesar das part.es.que a este respeito me deu o meSmo Intendente; adv.ertinçlo-lhe, que torpe aS suaIoft
IIledidas, de mor,lo que comeffei~o se p~mha eJ.ll,dia
d.§ntro de tres mezes, e [l.orque D,erp, a activi~a
~l(, inteUigencia e zelo do Vic~",lnteodente p,o~lfr~õ ainda pôc-m,ç ,\0 fa,ctp dl'l reconhec,er Sy
Q atl'a7..O da Cont~dor~~,.~o o~§t~'btf}, o,~ e,!ifor~
e. Pfc,s,ti,nIO.S d,o, Go,ntf\dÇl~ '. Illr~VJ(m. I!lPo,oo;; de.
fª\li.a . d~ gentç,; do <JUc il{ O.r4.Cfffi Qg ry.~th,Q,do ,
I
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como parece mais provayel, objecto este de summa importancia que requer quem adequada e
unicamente o examine-.: man'do que o meslnó
Vice-Intendente, preferindo este serviço 'a outro
qualquer (.agora que não lhe onstão os trabalhos
da Intendencia) ,trate de s'atisraze-lo, cumprindo
-as ordens qne a este respeito lbe expedi, e cmDprindo-as sem que o Intendente possa expedirlhe as suas; pois no tocante as relações ordinarias da Intendencia com a contadOl'ia, deverú
dirigir-se ao Contador na forma do costume, e
pelo concernente ás extrao:rdinal'Ías, dar-me-ha
parte para eu mandar o que bem me parecer, até
que com effeito possa concluir-se a proposito a
importantissimâ in pecção sobremencionada,que
tenho resolvido confiar ao benemerito e subordinado Chefe de Divisão José Maria ele A.lm'eida.
Quartel General da Marinha, em 16 de Março de
1809. -Com a Rubrica do Serenissimo Senha I:
Infante Almirante General.
': r
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l\1a,Duscripto

auth~.otico.

O Thésoureil'O Geral das tropas desta Capital,
fique entendendo que a todos os Officiaes l\Iilitares meus subordinados, que lhe apl'esentarem as
suas patentes, acompanhadas pelas correspondentes guias d\l CQntadoria da Marinha, rubricadas pelo Intendente respectivo, deve mandar
immediatainen.te abrÍ1: o competente assento de
praça, e abonar o venci.mento que lhe competir,
pois tal he a miuha ordem que lhe cumpre executaI'. Quartel General da àlarinha, em 17 de
Março de .1809' Com a Rubrica de Sua Alteza
o Serenissimo Senhor Infante Almirante General.
AiJVARA'

DE

18

Coll. Braz, -

DE MARÇO.

Delgado

Eu O Príncipe Regente faço saber aos que este
Alvará com força de lei virem,' que sendo-me presente que muito importava ao bem do meu Real
serviço, e ao dos m,eus fiei vassaHos da Capitania de Goiaz, que a antiga Comaroa se dividisse
em duas, creando-se huma da parte do norte,
não só para melhor e mais commoda administração da Justiça, por não poder hum s6 Ouvidor cumprir com as obriO'ações do seu cargo,
indo a todos os Julgados d~ tão extensa Comarca, os ql1aes fica vão sem a necessaria correição,
instituida com fin muito uteis e saudaveis, perpetuando-se os abu os e não se punindo os delictos; mas tambem para adiantar e promover a
agricultura , população e commercio daquella
parte da Capitania por meio da' navegação dos
rios Maranhão e Araguaia, que fazem a commu-,
nicação della com as Capitanias do Pará e !\:Iatto
Gl'OSSO, .resultando desta a facilidade e augmento do commercio interno, e a riqueza e civilisação dos hab 'tantes destes terrenos, ainda pouco
~pl:ov~itado: sendo de esperar que da creação
da nova Cómarca, e da haliitação -de hum OuTOMO J.

lt.9

vidor naquelles lugares, cuja jUl'isdiç ão economica 1Jóde muito apro, eitar-Ihes, recresção as
me~cionadas vantagens que muito mel'(jcem a minha Real con ideração, sou servido determinaI'
o seguinte;
LO Haverá na Capitania de Boia'Z mais huma
Comarca; que hei por hem crear e que se denominará a Comarca de S. Joao da duas Barras,
desannexal1do:"se da antiga a paI'te do norte que
ctlmprehender os Julgados de Porto Real, Natividade, Conceição, A.rraiaes S. Felix, CaValCaIlte, Flores e Trahiras. O Ouvidor que eu fôr
senido nomear para esta nova Comarca de S.
João das dua Barras, terá a me~ma jurisdicção
que o da Comarca de Villa-Boa de Goiaz, a quem
ficaráõ p'ertencendo Villa-Boa e seu Termo, os
Julgados de Cfixás, 'Pilar, Meia Ponte, Santa
Luzia, Santa Cruz e Desemboque, observando
o mesmo reg'imento, guardando todas as mais
leis ~ ordens e regimentos que ão dados aos mais
Ouvidores deste Estado do Brazil: "encerá o mesmo ordenado, propinas e emolumentos que vence o da Comarca ele Villa-Boa, e re idirá interinamente no Arraial da Natividadc, ou em algum
outro que mais aODvier ao bem do meu neal serviço; em quanto não puder estabelecer a ua principal residencia em S, João das duas Barras,
onde deve ser a cabeça da nova Comarca, como
muito convém ao adiantamento da navegação do
dous grandes rios Araguaia e Maranhão, ficando
pertencendo á Capitania de Goiaz esta povoação,
não ob tante continuar a ser prol'ido o de~taca
mento militaI' que neHa ,existe, pela Capitania
do Para, até que pelo augmento da povoação,
do commeroio, e da riqueza que e deve esperar
da navegação destes dous rios e dos seus a1l1nentes, possa ser provido pela sua re pectiva Capi-.tania de Goiaz,
. 2. o Ficaráõ pertencendo aos obredilo dous
Ouvidores em seus distrfctos, os cargo e jurisdicções que lhes costum;lo ser annexos na forma
das minhas Reaes ordens. E ao da Comarca de
S. João das duas Banas pertencerá o tirar as devassas dos Officiaes da Provedoria Commissaria,
interinamente e tabelecida no Arraial de Cavalcante, e toda a jul'Í dicção que, ne te di tricto,
antecedentemente exercitava o Tn tendente do ouro
'
de Villa-Boa de Goiaz.
3. o Haverá para esta Ouvidoria hum Escrivão
e hum Meirinho, que S(Hl sel'Vido crear; e as
pessoas que forem providas nestes omcios, os
serviráõ na fórma das leis e regimento que a este
fim se acbão estabelecidos.
E e te se cumprirá como n Ue e contém. Pelo
que mando, etc. IJado no Palaci do Uio de Janeil'o, em 18 de Março de 1809. -PIIJ' CIPE com
guarda. - Conde de Aguiar. - Com os registos
competentes.
ALVARA' DE

i8

DE

Mll.nço.

Coll. Braz. - De!gado.
'I

Eu o Pri cipe Re ente faço sab r aos que este
AI ará com força de lei virem, que constando na
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minha Real presençil quão desnecesl~al'Ío he hu,rn
Intendente do ouro em Villa-Boa de GOIiaz que
seja Miniatro de letl'as" pOli haver ali diminuido
muito a extraEl~o do ouro; "\lindo a Sc.T pOT isso
superfiuo o ,'antajoso ordenado e><tabdeci ~o ii
este lugar, e muito uti! a minha Real Faze,nda
eQQnomisa-lo, podendo ser aquella fi oG\lisíl'~'-O
feita pelos Fiscaes da casa da fundição: e sendome outl'osim presente qUé a administração da Justiça na sobredita ViUa-:8oa de Goiaz ,não se fazia
como convinha ao bem do meu Real serviço e
Ilos meus fieis 1'as.saBos; porque d'eyendo o Ouvidor da Comarca fazer as correições. e exerceu:
os mais actos de jurisdicções que são inherentes
ao seu emprego, os J luzes Ordinarios por falta
de conhecimento de minhas leis e até de Accessores le.ludos, não satisfa.ziâo as obrigaç@,es impOl'tantea do seu, ~argo c,om a exactidão e imparcialidade que exige a utilidad:e publica e' o bem
particular, sendo além disto mais sujeitos a paixões e parcialidade; e que naquellaVilla, popu10s<\, e residencia de hum GOIYCl1nador e Capitão
General importava que hoU"V~esse hum Jui~ de
Fóra" para bem reger e administrar a justiça, e
não perigarem os di.rei~os do li~jgarites: e desej.ando eu atalhar e remediar estes inconvenientes
qne scJ)l'e se.IJem. damnosos ao meu Re,al sel'viço"
oJI'endem os dircitos dos partieulares: hei por
bem ordenar o ~eguinte:
I. o O lugar de Intendente do ~uro -de Goiaz
fique oxtinct~, como c1esnec..essario n.as aetuaes
cit'E}unstalil.Cias,; e os Fiscaes Iila.& casas de fundiçãO!
QS ubstituiráÕi nellas" para, fiacalisarem os interesses da minha Real Fazenda, sem qne por isso
percehão ordenado algum; continuando a servir
todos o mais Officiaes nas referidas c-l,lsa&, em
quanto (;Iiio der no, as· provid'enejas e @rlieAar IYJ
contrario.
'
2. o Ha,'et:á em Villa-Boa de Goia7; e seu termo
llUm Jui7, dCl 1:ona do, €iv,el,. Cxime e Orfãos, que
sou ser' ido crear, com a jUl'isdicção ordinaria
que pejas .l)liuhas leis compete a este lugar, "enc€lldo. oil1d~nado, propinas e emolumentps ql1e
"Vence Jui0 de Fora do Cuiabá. Competir-lheha o el1vir de Procurador da minha Ueal Fazenda, venceudo por este emprego o ordenado que
lh.e, esná cstabeleeioo, sendo pOl' este titulo Fiscal e Deputado da Junta da Administração e Arrecadação da Real }razendl,l. 1).0 mesmo pertencerú lamb.em tirar a devassa aonual, e exercer a
mais juri di •ã:o fÓl'a das Casas de fundição que
incuJ):l1 ia l,l(i)S bt'llndentes, sem percebeJ.i o)'donado por este respeito,
E este c cumpri! á como neUe se eontém. :r-elo
q.u.c mando etc. Dado I)o-Palac.ie do J,lio de Jaoeir ,em 18 de l\l.aJ·ço dEl 1,8.09' -,PRl~II,~Ji com
guaeda. ~ Conde de Aguial" - Com. os l·egistos
competentes.

o autoriso para podei' pJ'OC'eder á nomeação dó
llSCrevente, mandando abonar-lhe hum salario
Correspondente áqueUe que "Vencer o que se
enco,l)Q'a ~JJcarregado da escripturação mais significante de todo o Hospital. Quartel General
da l\Iarinha, em 18 de Março de 1809. - Com a
Rubrica de Sua Alteza o Sel'enis imo Senhor
Iní'B.nte Almirante General.
DECRETO DJl
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p;jonuscdpto authentico.

o Cirurgião l\'Iór da Real Armada fique na
iutelligencia de que mo pareceu mui acertada
~ SlI a repre entação de J 7 do co,crente; e <[Ue

DE nfARço.

.Hei por bem nOII).ear a Antonio Ignacio da
Continuo da Real Junta do Commercio.,
Agricultura, Fabricas, e avegação d'este Estado, e Dominios Ultramarinos, "Vencendo o ordenado estabelecido no 1).lvará de 23 d'Agosto
do ,anno proximo passado. A mesma Junta o
tenha assim entendido, e lhe mande passar os
despachos necessarios. Palacio do Rio de Janeiro, em 20 de Março de 1809' -Com a Rubrica do Principe Regente Nosso Senbor. -Achase a fl. 171 do Liv. 1. o de Reg. de Decretos 110
Arclú:co da Secretaria do [mp61·io.
~,i)va

DECRETO DE

2@ DE MARÇO.

l\hnuscriptu outhentico.

Hei POI' hem nomear'a Antoniu José d'Araujo Meirinho da Real Junta do Commercio, Agricultura, Fabricas, e Navegaçã(} do Estado,
e Dominios Ultramarinos, vencendo o ordenado estabelecido no Alvará de 25 d' Agosto do
anno proximo passado. A mesma Real Junta
o teo ha assim entendido, e lhe mande passar
os despachos necessarios. 'Palacio dd Rio de Janeiro, em 20 de Março de 1809. -Com a Rubrica do Principe Regente Nosso Senhor.-Achase d fl. 171 do Liv. l . o de Reg. de Decretos no
Archivo da Secretaria do lmpel'io.

°
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Manuscripto anthentico.

Ilhu. e .Exm. Sr. -O Sereníssimo SenllO . Infante Almit>ante.Goneral, attendende a lple o Hospilial do Exercito, e Armada, não conta ainda
toda a, extenção conveniente para podeI' I-;-eoeper e ourar a proposil(o todos os doentes du
Sliat reparLiçiio; c:G'u.siderando. mais" qu.e a blillldo
dos Na;vios Armados existem Cirurgiões,. Bo'tieari05, e outros- meios, que con irá empre.',ga.íl 0.0 curativo d~ algumas molest::ias; p.onder,ando, e.mfim, <pJe remetter para a H:ospit-alIO
enf~l1mQs di'estas DiLoJestias, hCJ abrir mais!huma
p;o.lita .a dos6J!çõés numerosas" manda qu V.
EX". e:xpessa as OIJden e omeios c:onduceatcs
a que com ell'eito se tllatem no dil;os Navios,
e abi s-e' curem todas. as doenças qtle. efillstia'
da relação ap;pensa po copia, pl'Oseguindb-seem quanllo ás l'ostantes pela fórma que está em
pratica. Deos guarde a V. EL Quartel peneral da !\Iari.JIha, 20 ele i\lal'ço (te ];809, -Jo Í::
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Maria Dantas Pereira'. -Senhor Rodrigo Pinto
Guedes
AVISO DJl

20

DJl MARÇO.

Manuscripto allthentico.

mm. e EDIl. SI'. - O Serenissimo Senhor Infante Almirante General, vendo a representação
feita ante-hontem por Y. Ex. ~ manda-me res'~
ponder por agora, que queira V. Ex. examihar se o pagador concorda em que o actual
Correio da Intendell~ia faca as vezes de seu moço, pois huma vez que t~ndo-se separado a Inspecção da Intendencia, se conservão nesta os
dous Officiaes. Inferiores d/ordens, não obstante haver-se concedido hum a aquelle; e huma
vez, que o systema dos embargos vai en fraquecendo sensivelmente, parece que com elfeito
poderáõ os dous ditos Oillciaes Inferiores bastarem em tudo, ou quasi tudo" para o mister
dos Correios. Deos guarde a V: Ex. Quartel
General da Marinha, em 20 de l\brço de 180g.
-José 1\'[aria Dantas Pereira. -Senhor' José Caetano de Lima.•
DECRE~O'DE

23

DJl MARÇO.

Col!o Braz. -Delgado.

~

SElndo-me presentes em consulta da Mesa do
Desembargo 1Jl(it. Paço de :v6 de Fevereiro pasado ,. e do Conselho da Eazenda de 51 de Janewo d.o corrente anno, as duvidas que oecorrerão sob e 31 ,qual dos 'dous Tribunaes pertencia
a remessa das Justificações de serviços, no caso
de se continuallem a mandar fazer perante os Governadores, e Ouvidores das diversas Capitanias
deste Estado, em attenção aos incommodos que
o1frer@o os habitantes ela que ficão em maior
dis~aRcia, em as virem fazer á esta Côrte: considerandQ ,·que .no· '§ 1. o élo Titulo 7, o do Alvará
de 28 de Junho de 1808 se acua por mim deterroinado, que os papei' desta natureza pertencentes ao Estado <lo BraziL, ou aos meus dominio
Ultramarinos, pel'função ao €lonselho da minha
Real Fazenda, repaltindo-se por igual e rigorosa distribuição entre fodos os l\1inistros dene.: e
merec.e.ndQ a MiHha Real contemplação o evitar
os embaraços e incommodos de se fazerem nesta
Côrte as justificações de serviços de algumas das
Capitanias deste estado, que pela sua distancia,
e falta de communicação se achão mui remotas
da CÔlte: Hei por bem, que a Legi lação do
obredito § 1. o Titulo 7, o do AI vará de 28 de .TuRho de L808 se 'obsel've..com as seguintes declarações: 1. o Que as J ustilloa~ões d'â' Sarvi905- dás
Capifanias desde a Parabiba inclusive pata o NorICl,. comr as interiores até a' de l\-1atto Grosso inclusive, 8e continuem a fazer como afé agora
perante. os Governadores e Capitiles G'enepa'es,
e lJu"Vidores das Comarcasl, segundo a9 minhas
Reae~ ordens; remettendo-se' para o Conselho
da mmhaReal Faz-enda, onde se consultará a remunel;'lção que taes ser iyas merecerem: 2-. o Que
as que pertencem a'ós:. lHeUS' Domillió8' "IDItrama-
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rinos continuem a seguir esta mesma ,pratica, e
que todas as mais se fação perante o dito Conselho, limitando-se em julga-las, e seguindo-se
depois o estilo observado no Conselho da Fazenda
de Lisboa. O Con elho da Fazendá o tenha assim
entendido, e o faça executar com os despachos
necessarios. Palacio do Rio de Janeiro, em 2'3 de
Março de 180g. - Com a Ruhrica do Prinoipe
Regente Nosso Senhor.
DECRETO DE
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Manuscripto anthentico.

Attendendo a acharem-se trabalhando e
aprendendo á custa da minha Real Fazenda na
€asa denomil'l'ada Collegio das Fabricas debah:o
da direcção de Sehastião Fabregas Surigué meu
Criado, varios Artillces, Manufactureiros, Aprendizes vindos de Portugal, e isto em virtude das
Providencias que fui servido dar para a sua
suhsistencia em ntilidade do Commercio e In,dustria, que pelo meu Alvará do 1. o <le Abril
do anno proximo passadQ de 1808 fui servido
. promoveI! ne .BI'aziL: e tendo consideração ao
arranjamenfo e economia,- 'com que o sobredito Sebastião Fabregas tem promovido o trab·albo doS' officiaes no dito ColJegio, ou CasélJ
do antigo Guindaste, já estabeleoidas: Hei por
bem, que pelo meu Real Erarw, na forma até
agora praticada, em ollservancia dãs minhas
Reaes Ordens, se continuem a pagar as folhas
dos jornaleiros ali empregados, e aa despezas
dos reparos- da Casa do sobredito Collegio, sendo primeiro assignadas pelo sobredito Director
que vencerá 6o-o:QJooo r.éis por anno pagos aos
quarteis pela folha respeotiva debaixo da Inspecção do'meu Miuistro, e Secretario d'Estado
d'os Negocios do Braúl: o qUál nomeará para
a contabilid'ade, e expedição aos negooioB eleste Estabeleoimento os officiaes que julgar a6cessari'os: os' quaes seráõ pagos pelo producto
da venda dos generos ali fabricados, que sená
recolhido ao aompetente cofre debaixo da fisoa~
lisação determinada para todos os objectos de
arrecadação, e distribuição da minha Real Fa- .
zenda. O Conde d'Aguiar, do Conselho d'Estado, Presidente do meu Real Erario o tenha assim entendido, e o faça executaI' com os despachos necessarios, sem embargo de quaesquer
Lei , R~gimentos e Disposições em contrario~
Palacio do Rio de Janeh'o, 25 de ~iarço de 180g.
--"(Jom a Rubrica do Principe Regente N'osso Ser1l19r. ~E(J)traftido de fi;. 174 v. e 175 do Liv. 1. o
rú DMJretos' na. Secretm'ia, do Imperio..
•
DE.GRB'J;O DE
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MLnus'cripto anthentico.

Por just'oslmothos qU6'me fonão pl.esentes: hei
por bem que a Criadas d(} Paçó'no Fôrd; de Donás de Camara e Açafatas, vell~ão., em lugal' do
ol'deriado annual que d/antes peroebião., a' quantia de 24o:t/Jooo l'eis, pagoS' aJ)s quarteis pela fo-
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lha respcc,'liva, com o vencimento do 1. ode ~bril
do corl'ente anno em diante. O Conde de Aguiar, Presidente d~ meu Real El'ado, o tenha assim
entendido, e o faça executac, não obstante- qüa squer Leis ou Disposi~es em contrario. Palacio
do Rio de Janeiro, em '25 de Março de 1809,Com a Rubrica do Principe Regente Nosso SenhoI.-E'a;trahido do Liv. 1. o de Reg. de Decretos
dos annos de 1808 a 1809, a {l. 16g.
Â VISO

DE
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DE ~1J\.RÇO.

Mannscripto aulhentico.

tadoria escrever, ou formalisar aquellas relaÇões,
e deveráõ remette-los a V. Ex. observando em
quanto os que contém os Estados maiores a pratica presenteplcnte estabelecida, ficando na intelligencia de que no caso de sahirem a b~rra, e não
se pagal'em quaesquer relações' averbadas nos liTrOS dossoccorros,c1everáõ requerer queeslas lhes
sejão entregues afim de podet;em apresenta-las
aonde bem 'lhes convier.-Deos guarde a V. Ex.
'28, de Março de 1809. -1,osé l\'Iaria Danta~ Pel'eilia. - Se,nhor Rodrigo Pinto Guedes.
____ I
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Illm. e Exm. Sr. -o SCl'enissimo Senhor 1nMan,uscr~pto a\lthentico.
fante Almirante. Generd, veneIo a conta de V. Ex.
l1elativ<L ao roubo dos dou cunhete de folha de
Illm. 'e Exm. Se. -- O Serenissimo Senhor InFlandres; não pode deixar~'ae reparar: 1. ona men- tante Almirante General> vendo as ultimas reprecionada facilidade, com que a chave do Armazem sentações de V. Ex., ordena em quanto ao pano"
e coo fia de quem quer; '2. oem não se ter nomea- que -se compre o indicado no Aviso de 10 do card.o para o mesmo al'rnazem hum homem que rente, recommendando outrosim a V. Ex. o §
l'espol'ldesse por eUe, em quanto durasse o impe- 1r o do de ,14, que estabel.ece mais hum recurso
dinieoto do Fiel, a quem devera substituir; para a gliarda das madeil'as, preferindo V. Ex.
5. o'em não se 'poder concluir das averiguações, as que mais padecem quando estão expostas ás
quem será pl'oTavelmente mais nulpado do fur-, ' injUl'ias do tempo, e devendo V. Ex. julgar-se
to, ou por omi ão, ou por oommi são: n'es- autorisado para mandar proceder fluer aos pretes termos ordena o mesmo Serenissimo Senhor', cisas concertos dos telheiras velhos, quer á consque pelo tocante á 'sobredita Romea ão, e á se- trucção dos novos, Em quanto aos bahús e cogúrança das portas do Armazem, passe V. Ex. a fres, que se execute o que V. Ex. propõe, depôr em execução todas a medidas mais coo- pois de se haver feito a competente carga de tudo
venientes á boa arrecadação da Real Fazenda, e ao Almoxarife. Em quanto ao transporte do miquê fazendo os officios necessarios, para que corri lho, que V. Ex, passando os aflicios necessaria~
etreito se d~vasse formalmente 's'obre o dito Curto, ao Inspector do Arsenal, 'faça e1Iectuar o mesmo
e dê parte do que 'se pod'}r -saber a este re peito. transporte no Cnhique commandado por hum OfComo por outro lado não tem occôl'T'ido até agora a ficial Marinheiro -que possa sel'vií' de pratico, e
fiscalisação do bem da Fazenda Real pelo tocante lembra parar este fim o do Bergantim Falcão, se
ao l\10nte Pio; e não occorrido a ponto tal, que V. 'Ex. não achar outro mais prompto. Em
nem e repr 'entou ainda' cousa alguma ácerca quanto á concorrencia do Procurador da Fazendo' corre pODdente desconto: manda Sua Alteza da, que V. Ex. lhe dil'ija até segunda ordem os
que daqui por diante se declare nas guias para a Officios corrducentes, a que com effeito possa
Thesouraria Geral das Tropas, o facto de não se continuar na forma da lei. Ultimamente manda
haver de contado o referido l\lonte Pio. ,Quartel o mesmo Sel~enissimo Senhor, que V. Ex. apreGeneral na i\larinba, em 24 de i\1arço de 1809,- sente neste Quartel General os modelos de toda
José l't'lal'ia Dantas Pereira. - Senhor José Cae- a e cciplurão que fôr vantajosa reduzir a formula-o
tano de Lima.
rios impressos ou em livros, declarando ao mesmo tempo que numero de exemplares conviria impl'imir. Deos guard~a V. Ex. Quartel General da
ORDEM DE 28 DE MARÇO.
A1arinhn, 28 de Março de 180g.-José l\'laria DanMannscripto anthentico.
tas·Pereil'a. - Sr. Bernardo Coutinho Alvare .
IUm. e Exm. Sr. -O Serenissimo Sen'hor Infantc Almirante General ordena que de hoje em diante ubão a este·Quartel as relaçães mensaes das
equipagens dos Navios armados taes quaes vierem
de bordo, donde deveráõ ser feitas pelos E crivães
respectivos, em que se averbem nos competentes
livros do occorro poi-s cumprirá considera-los
como simple participações dos nomes, praças, despezas correspondente ás ditas equipagens nos mezes respectivos; deven do tambem servir neste Quartel General para e conhecer do mereoimen to relativo dos dito E crivãe alim de e poder a seu tempo
recompensar corre pond~ntemente o mesmo.Jllerecimento, pelo 'que júmai consentiráõ os Commandantes que os seus Escdv: ~s venhão á Con-
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Manuscripto autbentico.
mn;l. e EXUl. Sr. -O Serenissimo Senhor InfaI;lte Almirante General ordena, que V. Ex. taça
constar ao Inspector do Arsenal a entrada de todas as embarcações carregadas de madeira para
este Il).andar ü ita-las por hum dos seus Ajudantes a.cOI:npanhados pelo Mestre, ou pelo Contramestre de Carpil;rteiro, que bem parecer ao mesmo Inspector, mostrando este mesmo Ajudanté
que a madcü:as estão canegadas na forma da
lei; e J;lão tendo made~ra, do que se nece~ta na
Rj'lal Marinho, dará parte á V. Ex. para expe-

~

A.NNO DE 180!l.
dü: aa oonse/JlUen,l(~s ollde s i ficando 13 lHesmo..
A~uilante na intelligenoja, de que dtl:'íerá presenciar parté da d.esc'll~ 0.0 dia. que jtM.g'U' a p.roposito, e, quaJldo encontre moti;vo para. embaego, embarga-La com effeit,o, pas, ando. a participar
isto mesmo i,elmediatamente. a v,. Ex.,>. que de,'erá faLC-1;o sabe,; a S.ua ,Alte~a,,- e para que tudo
se e;xecute- Qa fóvma p.llcscllipta, vai passar-se copia da pl1eseMe, ao sobrcHlléu.cionado LnspeotoJ:.
Deos g\ilarc~e 1\.;V. Ex. QUllrLel Gellel1a.L. da J.\i1arirnha; 8 de A.h1!:U. de 1809. .,..J0$(: l\la.lita Dantas Pereira.-S,r. JQ§é, C.aetano de Lilll·a.

l\bouscripto authentlco.

o Serenissimo Senh,on Infan!i& Alm~rante Gfln,eral, concluindo a sua respo ta <w O.ffi6io escripto por Vm. no dia 7 do, corrente manda-me dizel'-lhe, ql,le p6de e deve mandall a;.Uixar Editaes"
qu todo o homem liv~'610 qua,l d~' part~ de. aJ{!:um
llxtravio" -ou cp trabando de tapinhoã e pito brazi~, fique !,la inteUigencia de qu receberá o premjo da lei, e todo o escravQ a u'! liberdade ,.
huma vez que st) ~erifi,q}.l"e den1AAl(j)j~ impo.J:taDl;e.~
Relativamente ao, có~'te .das mata., de"erá Vm.
observa' o IHioposto nas SUqs.)/l,Strl!cgões, combinqudo-as com o que 6r.1ContJ;ar estabelecido po
experiel.1çi.as locaes bem, ep.'teAdidas' e universalmente appro'\éadas: aléljO dis.to, co~ Vm., he
agora epcacregado ~o que clj.z respe~tQ aj)1laÀep..
ra , maqda ~l1a Alt-eza que. a,enbl,lma Uas mqtas
Reaes se vendão senão com toda a formalidade,
precedendo avaliaçitCJcoll1p'l!fen te, ou inspecção
de Vm. seàlp:J:l. q.ue mI' pos ':rel t~Qdo Vm. especial cuidado em dar prompta parte de tudo, e
ficando na intelligencia de que Sua Alteza quer
ver se os córte,S podem tirar ~e si me mos a sua
5ubsislcucia visto que <;Js particulares tir~o dC(Uea
não :;ó as de pezas rellpectiva
m,a, taml)em os
lucros "que são notorios·. PQl;tanto, cumpre que
Vm, procedf!. a vender pelo ditp mpôq ,co(o, a precisa circunspecção fi. parte (por assim êlizer), correspondente áquclLas despezas, maQdando pí\ra o
Arsenal a que de.ver corre ponder a este. lllCro',
mais o valor intrinseco dall mad,eir<;lS sómente com
o das conduçções' e fret~s, que Sua Alt~zil Real
denominar; e entendendo que tem de fazer ê\.Ccompa,nbar estas remess s por avaliação que declararem o ,'alor das madeiras' em]?re no mato,
e o qqe 1bes v.ompete depois d~ Gonduúdas a,o
en.tb,al'ca.dourO;. ficand.o con e{I'lenteme~te de nul~o effe\Co em l ~udQ qulf fUr cilPLrari? á ~resente
or~cl? ,a~,Su,a 4lteza a que, D;l.. dI, e;x.1 t~j IWS plãos
dp ~enente ~ororie] Ant~'p'io ~ere~ra Goa alves,
e a este respeIto procedera Vm. de mO,do que não
se introuuza. d~ maneira algúma o'abuso das coo,s\gna.çoes, razlendo constar,' o int~J'!ls ado que;
mal se lhe p'rova 1'\ 'te dóIo, s~â logo inb:bi~o ~e
toda: e qualquer compl'a de W,;l,deifa prO'V~J;lleQte
das matas Reaes, ou daquella cujo ~Jórte fôr privaLivo li Real Corôa. Em fim terá Vm. em vista
a vantlljem da Rear •azen a e l\1arinha no me mo côrte e venda das madeiras: preferindo nesta
;01110 I.

as. que meno precisas forem,
Gbégal~em aQ P.lH't@ do

O,U

que.lma,i.s Cijro

~aliq.ue, espeQ~a~nJie

se pOl-fllZcrc,1l':l oOJ)Íia, aos visjn,hp d,as mll,tas" r,eI)..d.erem mais vendendo-Ih'as, 'V~ato que p.ara ali
não e+igiIá~ g aij,des despei~ ,de GOD,Quqção.
Deos gqarde a: V.W' Qual'tel Gen~raJ d,a,l\1:aripha.,
9 de Abril de ],,809, - José Mal,'ia Dantas Pereira,.
- Sr. Joaquim l\J!<)rbi,.Qs.
OFFICIO DE
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authentico.

Illm. e ExJJJ, SI;. --.0 Serenillsimo Senhor Infante A.lmirante General ordena, que nenhum
Vogal 'da Junta vote e assis\;a a votar sobre negoeio em ~'Ile figura como parte, por se ttatar ou
de prop 'sta sua, ou de guia: qUe tenba assignad'o; ou Q"C objecto l'elativo quer a na' io', qúel' á
repar~ção que eommande, O mesmo· Serenissimo Senhor: maód-a que não saia dos armMen!;
genero algum dJos. d stinados a substituir óutl'Ó
quae5ffUer que es~ejão arruin~dos, sem que oom
élfeitó se apresentem estes no al'mazem respectivo, fazçndb nova carga delles aos Almoxarife ,
quandO' poderem ainda prestar' algum serviço
deélarand1l-se na c,!rga o estado d'o'reeebimento
dos mesmos generoso Se esLes generos -se enbntrar~)ll taes que na realidade não possão ",ir
a ser ir,' aio'd-a mesmo vihdo a tomar nova f6rma,
dêclal'ár-s~h'à i to me mo no acto da éntP6g>á,
lawaod -se di termo eOl'l'espoadente, e passando a guátcl.'a-Ios em armazem se'patad{), ou oolloca ~los em itio exposto ao tempo, conlbone. se
fizer praHccrveJ.. rEm hum e outro oaso 'não se
receberá o género an'tigo, e por consequencia: não
se sub tituirá com o pedido, sem que na'g'uiadeste
se declare circunstanoiadamente o estado daquelle
no instante du,r:ecepção" c n.o,dq.xe tituJção, declarando o tempo decorridõ enfre estes dous actos, para eproceder ao e'Xame de tudo, e ii confrontação
do gener avariado ou an'Uinado com_o que delle se l'efe,~'ir na mesJ;Ua guia, Q,uapcI:o ,o, genero
f9r dos consumido dever-se-ba declarar na guia
do Redill.o, a CJ\Ipltidade consumida, o tempo em
que o foi e com que empregp, u porque 'praç,as; fina~_eqte ind.o o genero pec\ido para se
ga ~al' em algu~a obra com a suas ,dimenspe
medIa, ,e cQm a do "',eneJ:os J,Jedidos, .sem ori são de quae ~1,l9r GÍfc';JUstancia esseQcia,es qut;
referi' d.assucc~p 'jJ)il,e.nte. e brl'Vewente, uossã9
devão concorrer para s,e formal' idéa exacta, ou
muito ~prR~iJ.nada tanto do que se pede, como
do fim para que se p~de, afim de se proceder ao
respectivo despacbo com o cOl'l'espondente conhecimento. 'de causa, e sem maioref! delongas.
Sua Alteza mand.~ expressamente recommenda~
á·Junta Provisional, que sem a mais escrupulo a
obseJ;Vancia de todas as fotmalidades,. ni.o despl}l}he., úem mande satisfaz,el' quaeaqu,.e r guias de
pedidos., poiS e h.ouve!' casO 00 qual precise
o,m,ítti'-los: em todo, ou em parte, de erá Ilepresentar COIU aquella anticip.,açãp que poder para
sohre. eUe~ baixar a correspondente Resolução d.~
8"e1'enissimo enhor Infante. 'o méSIDO Se.re.uis-
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sim'o Sénhor' ord'éna, 'que V, Ex. intime aosJiE~~
crivães das Classes)' apresentem ordem:, IfI/iendo '
lhe sabel' que griJla"Alte.za lhe tllIDál'á 'com qua1quel"
eno gr'àbde, elto 'de úfficio, a mais pequena falta
de ~exéoução efn que vénhão JiI~COrtfer', e p l'iiiLI
cedel:á cÍlnseq ·tltemerHé ,11 o;lstiga-lros' 'C'otnQ ali<ís
não de ejlára.J.;rD~Ós'guar.de -a ·V.l El<. Quill~~el G'e"!
ncral da Marinha, I o de~I.&I)l'il de"t8p9" - J 08&
Maria Dantas Pereí.l:a. -= s.r. José Caetano de
Lima.
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~emetto
especj~: Ide
SUq Alt6z~

a ':V12\1" <\ amostTa iflC~U.?i!, dp bl'et} qo
alcatrão"hpara que 'ilp'l'~sentand,oõ(j. a
o, er.e.J?i~simo ,~enp'or Infant~ 4Anifante Gene(;al, ,o ~~SI,UO Senhor: .se dignSJ;l1~n.
da-lÇl examinar para ver cle"q\\e sJer,y~çooBqde, ser
oa, JXlprj,nha., pois,c.orrespondendo h,e m " sf\rfÍ. facU
'tira-lo. em grande, quantidade dos pi~4eil'qs lio
Brazil,,-Pinus DOJfl.pea-, e, o !lomem qH.~,apr.e-,
seota. !lsti!, <JD:lostra he de Coritiba, e pronõç-'s,t),
tirar gl,'an~e qu~qti,dade, pedindo só~:modelo dp
toro Oli, ~o qu,e çu" Q,~ apr0J:Wltarei, se das ,e 'pe~,
riencias 'que ~'~aIAlltt1.za maod,ar faze.ç respItar elle
póde, tel.', h,uma utilo,\PBlicação: J,Igualm~n~e Vml
porá na ,pl'e~ença do) rq.esmo Serc!)issimo"S~nI1ql'
esta ~'estra d,o J,i,n~o que veio da GOl'iti)Ja, qt).c
pr,o,va ~erp. que e.m linho ~anhamq
COl'ÍtiJla,a)
Santa Gath,arina e Boio, Grançle pqdem ,dar~pda lí\
quantidade que e deseja, bastU;Qd~ SÚdif,4l:h!,e ani
meIr\"por ora no principio estas cultp '~s, cÇ),lill a
maio,! ac';hidad~. Deos guar4~ a YJm",f.lllaGio ~o
Rie. de Jane,ir,Q em II de AbJ;il de, 180,9' -COQ1
de de L~9hares,";'"'lSr. José l\1a~'ia I)an a~IP l'qira.
ó
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O Vice-Áhnil'ante Intendente dá MArinha fique. ~á il?/tet~~gen~~a'de que, co ofbrman<io-me ?9,m
o parecer' da 3'unta PI' visionál a I<espêito do.s
venci~~n.t?s dás praças do natids dé's~:'i:h~c1os,
ordeno <rue o rb.ésrU'o Vice-Almil'a temarlde ai)onar
a ca'lia .}fnma de11as 160 J'éi . de t61'clo "dfál'Ío
pag9;"l'l?,~b.saim~ilte , 'e 8?, .'~'é~ J e fl cJocle~oJtias
em cada húÓ'l dia, os quaes áevérá' recebeníéliantado 'o Mé tI' de' éad'a navi'o "páf,a' distrií:lui-Ids
di~rl~~bte ~ctas p1'açaS r'especti'véi . JQ'uartéi Gêneral da M~:'inha:',em
br)L de \809'Com a Ruhllca ,do Serem sltnd Selihor !Infante.

"r

1),1<,

.

f

I

r

1 ~. t I.

II

".

PIIOVISÃO DE
J

,,'

1\1.'

t

J'

,J

14

DE, 'ABl\JIlJ. li

h'.'

an~scl'lP5° ?lllhenll,co.,
II

f(},J.

':

J}

-J

O Conde de Aguiar, do -Conselho de Estadól
I
,'stente ao Despacho do G'ahinete,
Pre'sidentl'i do. Real Eral'Ío, ·e nelle IugaxHenenté
iml1lediato á R~aL pe SO<l>, ,etc. Faço sal1el".fj Jui1~
ta da Adrnini Waçlllo e Arrecadação d<IJ Real ,F1a~
zenda da 'Capitanill de Minas Geraes: qule' sE!Jn'do
presente ao Pr.itléipêReg:el1te No sd Senhor a suà.
~1iili '~l'Ó

I

J
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oonta de '20 de'MarçO"'P'recedef.lt!e' I ern:lf1i1'e expuoha a pro viderlcia que hai\ia toJ1Í 110 ;io rer-ii1arbeo.-'
te, por tcrmo;la'Vliadoveln' S~Jsã'(y.de 1'5 do'mesmo
me.z, para ~e onviár aos 'obstaculoS J poo'del'aelos
em 1i'epresetltação-do seu'Flscdvão Deputado, qlie
se encontra'Vâ'o na exeoução tlos'AI"rnrás'do 1.·' de.
Setembl' e ,8 çle. 01,ltuJJ1'0 ,de '1808,. sobre-'a pro
hibiçãe ela cil'dulaçã@,ao olll'o eJ1ll1pÓ ,lê rnetho'dO'
, tia 'sua p el'mutação: Ifoi otriJesmo Sell'hOll sel'Vidó'
conform'aodo~se com as razões ' \xpostas [na dilfll
conta, e querel1dà q6.an-to he po~sivlél COl1cilülr
o disposto nas mas Rertes or'den " cGÍn.'rá mel,hor
e mais adequada proporção com os meios para
o seu cumprimento, afim de 'ão e frustrarem
_
, ' .. ' I '1 ~r
~ t'
J
aqucllas tao saudavels prOVIdenCIas dos mesmos
AI varás, determinar que, seI o.hsel'Ye provi~ional
mente o que havia essa Junta asseota,do por termo
aO sobreclito respéite "lfazendo-ol pÔr ül' pl'atica
coin: aque~la p'rudericiá e cál1têlÍ\~ Jerrlh'l'aélas,' d'el
maneira "que se veJa' 'o 'util resúlt'atlo a que se
pl'opbem.' os mesmos i,A,h1aI'ás, ~em lbe'néÔéio -'da'
Oorôa' é' do El;ta'~O ; ficahl:1o porém 'suDsisti,ódó 'o'
deterrnJnatlo a"l'(js~eif.o dos' itún.ei'I'~S, qu'àh~6' ~ó'
mànifegko dó 'eRro' t:lasnsu'aifda
nas casas de
pel'm, m/de t}on'de de' em lé'Var a's cdmpe 'ent'es
gU~as ás 'Intenl!leMias', eobtra 0 àl'bHTio 'oe sel'em
isentos dest'a obbgaçâ6'. O que' seJ1pal'ticipJ" Ú
mésma J\lI)~a pàra,qtJe'às Íl'n"o lHfl1.e ente'óaen'-'
do, e o oum"pl'a Clófuo rle 'ta'lse lhe ortlena.!. 'Nar-I
ciso Ant'Onio' da R'l!fc'fu'à Soares a Cez"nó Rid nê
Janeiro, a'os '14 de A])riY cl i 8°91 - 'A.nt@ôid 'l\fari,ano de <A.zexedo,' feZI esbl'evel'~,::L Góúclé '!f&
Ag'üial\ --Registetda· tlóJlJ.,iv. 'Ix!O a {l'. IÔ\- V.
,
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'Accuso ii reccp'çao dó O'it6io que! Vm;' me dirigi,ti, d'á' 'pal't~ :clo ,S~reo~ssilllO' ~enhor Infante
Aln'lirante Generál;' na data. ele h(lO'em, e, pC,aná.bt·sci~l1te àd seu b'q,nt€\úélo', peço a Vm!' poúha
na' :esenç.d lid méslllQ Sel:ihor, que ]la'Vendo-se
pr'atidado Jrand9s' ~btisos nos desekb,arqu'es de;:
pess15as \ que' em nas eJ?lbarcações' que entr-ao
ód pbl-to aí1tes da visita do Iiltenc1en te cio ouro:
Sua Alteza 'Re'al o Pri[)'éipe Reg,dote Nosso Sêilhor (j den:ou'ús ftlrtalez,as, que nirtgt\ementra~sé
nem sabisse éf.as etrtlhaI' laçõ'és antes da sob edita!
'visita, e que pax<a 'este:flm' se lI~s'$éin as mais rig-O'rosas' ordens r p'elo que lévando Suà Altéla'
tíl'dá isto ~"tre~,:p'resen~alde S~l} au~~t? Tio?'
p61cYe clar-'l11e então as 'o rderl~ pára se álthal' a
platica? l1.~Q ô' rr.ol:lhdd eu'Çazer' putés.di' tó) 'pi~
l'eCe'fla'o'-me qut;·Jrrã'Q deve havei,l 'eg'isto aritd
(fa VIsita da Int~néleh\lia, que llé hüma visita de
Pólici .' Q'tieita Vth. depuis clo~rp.Jriicar-me o
que Suá '.Alteza re oh'él'- a elte' respeito. Deos
guai:de a 'Yfu. J Pa1acib elo 'Rio' de' j~neil'à; '15 de
Abtil de i8og.. !....- Conêle de Lin'h.ares. -- Sr. José'
1aí\f/')D'antaJs p.eYe1ra. ,.
rJ"!'"
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'SendO'-'n;e prtLehte gue no ann,o de 1807 eú
fôra sél'vido 'pElrmilljh: li muitos! ne~oeiantes( ingleies, a l'eexporraçãÓ' da fazend'às' qúe 'tirlháó
depositadas na "A'ffandega de Portu",al, e de que
áinda .não h:iv'iao pago' os direitos e tàbe1ecidds,
mediante a' assignatul'U' de termos, pelos quaês
se oJ:\ri'gassem'l a pagJa' os lllesmos direitos em
s-eis mezes'; o gue 't'Odo foi entã;o oToenadô'por
huúJía J;Itcc'lida '~o1iti <1., 'que sempre me propuz
iiãd ho'uvesse oe ter I effeito, como desde logo 9
fiz declal:ar 'ilCôrte'de'Londres: por tanto sou
ser iilb ordébar~' qde 'e~se termos sejão r o'nhecitlds in aliaos~e de nenhum ,igor" nâ'o sé exigindo)ne'l:n. :t~e pedindo' o 'sed -valor a qualqile1' da,que'ues ,n'ego'ciante que então os a signassem ;
f1 c(óc, cH,a:man~~<:'-~~ da~ !Dãos dos Administradores daiL :A.)fandêgás 'ao Conselho da Fazenda,
nelles se av'~I'bem e l'ompão, p'eb:a gue nunca possão J ter elfeite[- algUl'n, nem p'or eUes exigii'-se
pagámento pfJà:'a mirrha Real Fazenda. (') Conselho da "Fazedda o tenl1a assim entendido e faca
executa1', expedindo as competentes' ordens 'a~S
Administradores das ll'ãi1aegas do Reino. Palacio do Rio d€uJaneil'o, eÍll17 deA>bri'l de 1809.
- Com a rubricJa do Principe Regente
osso
Senhor.
"
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'lI1an'us~I'iptcr autbeutico.

, Quando eu acabava de expedir A.viso ao Tenente Çel}eral encarregado do Governo. das Â,l'mas
da Côrte" pal'a ~e. informar sobre o fac o a que
se refere a parte do Off.Lcial da 1l\larinJl a José CorI:&a l\lanoel de Alvim, que Vm, me xemetteu
por copia 00, eu Olieio de 14 do corrente; recebo dQ me me;> Tenente G,eneral a}'epresentação
que no seu. prQp~io original pa so ás mãos ue
Vm. pam subü', á presef).ça do Se1'eni simo Senhor
Infante . Almil'a,nt~ G~neral, onr~e não posso di "
pensar-m~ de fazer oh ervar os incon enie.nles
que se segm:m du expediente adoptado 'I de tiraI'
logo do bordo dÇ>s naviu,s que entl'ão fieste porto
a terça parte das suas tripulações,. pa.ra pl'~encher
as dos na vi os da Armada Real,- pois que além do
risco que se corre em dar assim pratica e communicação com gente nãO' apurada' pela visita
da saúde, to~'na-se cOQ;1pl~ta e lte iUusoria a
medida de Policia. com que se procul';J., mediante a isítia'·d{l·Fntenderrcia do oúrb, 1egitimar' todos os individuos que entrão' ne te porto
é
evitàÍ' 1que· debaixo de disfarce sejão admittidos
no paiz pesSOas de suspeita. A' vista do qUe deixo dito, o Senhor Infante ordefiará o' que lhe
pàrecer ~m'ais acertado, sendo certo, 'que no ca o
de proseg'uir-se este modo de recrutamento na val
sCl'ia justa (Iue a visita da l\'Ial'inha' de~nada_a
e ta 'diligencia se 'conSel'vasse a bord'o, até que d
navio ,depóis ·de visitado pela rntendencia', e
flesem::Jaràçado pela guarda do f~gisto do porto;
e julgasse communica el, e nos tenDos de p.oder
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lIIanttscripto autbontico •.

~endo prese'nte ao Principe11"Rel!'ênte' -os L '~n hor, o requerimento !io cOfllillissario a isl:Cnte
Domino'os de" Souza Coelho Calc1as, e commissarios p~.gado~'es, Ign~éio Yi'~gas Tourinho Rangel,
Joaquim Jo é Ribeiro de Barro ~ JUiguelAngelo
TeVes, eqt que peJ~m,augmento de soldo,.: Foi \)
mes
o Augusto Senhor ser:vido'
dClermióàr
por
J
•
J
•
despf<lClio de 1{~ do corrente mez, que fiqu~ vencen~o, cada h~m dos sobreqitos mqis 1oo:t/:J réis
l?0r aono, o que "\Tm. as"im ficara entendendo,
p~ranacooformidade,da sobredita re41 determinação Íé!zer os respecti:os: p~gamentos mensaçs IDa
fórma ,do 'estilo. Deos guarae a;Vm. Paço, elI\ 1? de
AIn:il de 1809' - Conde~e Agúiar. - Sr. J\lanoel
' ,,) do 'L ív. 1. o
J OS""'1 da 1 Silva
e Menezes.
- t' EJ,a;tra/uélo
1. ~
l·
j
de R..eg.; geral de Ordens ea;pectid~ lÍs untas cú, Faz~ncta a' fi. 7 1 v,
j.

l

"

:,

"lt,

desembarcar. aquella parte da sua trip.ulação que
assim se transfere ao servjço da A1lllada Real.
Rogo pois a Ym. mie haja' 'de in'l'orlDar da deliberaçã do mesmo SerenissiDlD Sen)19~' ,. pal'a, qu e
eu possa e.xpediT no mesmo,espirito as Q'l'deQ que
pareoeren:klI1eoe~sarias, pam el'itai' qualquer desintelligencia O\ll 'ulterior' âonOioto de juri dic~o,
sempre noeivo á boa ordem. do el'"jço. DjJo
guarde a "m. Palacio! do Rio ue Janjliro, em
1'7 de Abril de 1:809' - Gonde de Linhares. Sr..José 1VIaL'ia Dantas Pereira.
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- O Sel'enissimo Senhor Jnf~.nte, Almil'ante Ge:r
neraI ,';vendo 'o auto de 1'estoria escriplo pur bnoeI 10ni... de Noronha, em 5 do corrente',.·ordena
que V. S, achirta 0 memo E~crivão, qUI!- jámai
dev.erá usar da palana -'o.fficU> -nos papei. desta ',natureza, onde ,cumprira sempre eSCl'e:verpor ordem do Serenissimo Senhor Infante· lmi,rante ,General. -O me mo Slll'enissimo Senhol'
manda, que o A.1moxal'Ífe (el'ol'me a p 'oposta do
Fiei , a,presentaf.\.da circunstanciadas e verjdicas
informações d'identidade de cada hum delles. Ultimamenle cumpre q':l~ V. S, faça a.ffixar"Editae ,
pelos quaes se dê a saber. - O Set'enissimo Senhor Almirante General, con tando-lhe o e candaloso commerci,q dç, 1;i.\RinllOã f-cito conlra a
Reae.s determinações do Principe Regente Nosso
Sér1hól"l manda publicar, que de hoje em diante
f.ará pa sai' rm ta áS' est,ancias, e mais Iugbres on"
de e' veddem madeiras, assim comO ao fabrico
dos navios onde 'ell as se 'consomem, e no caso
d ' ir a encontra-las, em bum documento assigoado peto Intendendente da Marillha, pelo'qual
conste que forão cÓÍt)pradas á Fazenda Real, eráó
a~pl'eben(~dll's'; e s idfraCl'01'e das ordebs "Regias
punidos 'na fórma que a nos as Leis 'tem pl'e trípto. Deos Gnàrde a Y. S. Quartel General da
l\Tál'inha,\7 de'Abril déllÍ3ó9.-J sé Iaria Dantas Pereira. -Sr. J65é laria d'Almeida.

.a.5N·O DE

156
ALVARA' DE

18

DE ABItlL.

ColI. Braz. - Delgado.

'.

, Eu O Principe Regente faço saber aos que o
pre ente Alvalá com força de lei virem: que tendo consideração aos embaraços que nas. transaccões successiva e quo1!idianas 'do oommercio interno, podem occorrer todas as veze que girem
moedas do mesmo metal, que, sendo de iguaJ;
peso, tem comtudo dinersas denominações, ao
mesmo passo, que., andando. nas mãos de pessoas
destituidas dos conhecimento.s. necessarios, podem
pelo estrago do tempo occasionar duvidas para o
futuro, e conduzir a exames que retardem a
prompta circulação dos valores e productos do
trabaJ.ho geral: e querendo remover todos este obstaculos, sou senido determinar: que marcadas a
ponção com o cunho das minhas Reaes Armas,
corrão em qualque~ parte do E~tado do Brazil as
seguintes moedas de .prata e cohre, com os valores ~aixo declarados, a sa!;ler : a moeda de col;>re chamada antiga, cujo peso especifico be o du··
pIo d6 da que se emitt~o no anno de 1803,. e valia
{~o ré~s, passará a girar por 80 l'éis; semema,ntemente a de 20 por 40' i'éis, e a de 10 por 20 réis;
a moeda de prata de 600 réis passará a representar 640 réis; a de 5'00, Õ20 réis; a d'e 150, i 60
réi . a de 75 -' 80 réis; ·qsto que o ValOI' intrin.seco das pt;imeiras he o mesmo q,ue o <las'segundas, com as quaes igualão no tamanho" e só }ieruem a antecedente denomi1a-ção a:fim de facilitar
a contagem de humas e outra , que ç,ontinuarúõ
a receber-se como dantes, em quanto não forem
marcadas na fôrma referiaa.
E porque 'a moeda '(le 5 reis se, fa.z indispensa,'el para o ajusta~ento de pequenas transacções,
e deve por esta causa conservar-se na circulação:
hei por bem ordenar: que a moeda nova de cobre, det;Iominada de 10 réi , passe semelbantemente a ser marcada pal'a ter o valor de 5 réi ,e
igualar-se com a aRtiga, COI respondente em tamanho' continuando 60tl'..etanto a receberem-s'e amba , como vai declalado a respeito das outras
moedas.
E este se cumprirá como neHe se contém. Pelo
que mando, etc. PalaGio do Rio de Janeiro, em 18
de Abril de 180g.-PRINCIPE com guarda. -C ond de Agúiar. - CO)n os "egistos competen-lJes.
AVI
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DE
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sobre si com s~paraç~o de classes, mas começando
por aquelles que V. S. ju1gar mais I aproposito, e
proseguindo assim successivamente d' Armazem
em Armawm",sempJ;e de modQ que não pdncipi~m o inventllJ.'iQrde qualquú delle ,sem'e "tar finali "Ildo o do precedente) que q,everá 51,1bjr sem demlll'a a estll Qual'~el GeneJ;al. É.r,ltre!qHt!l q4e se inventariaI' qualq~er ArIjO~e.qI"é\sentl~<1-das 11 ~ah' das
çonpnu ráõ na fóqna <,l,o ,CQ tl.\IJ;le, e .DspaJi~das
sempre pellll Esç.t;ivão re$pcp,tÁvo, que tel;á.eliR ~ial.
cuid:,ulo no l;YSU:ID.O q,as ",erI'as", qu. cQnllfúimel\..tos que lançaI', aqm de 9\1 ~ncluidio. Ó mesmo
inventario, se lhll faç~o logo as consequen~es mGcli1lcações no artigos dos gen'ero:; quehpuverem
~ntrado ou, sabido; o que se c.oq.becerá ~laramen
te pelas da it.S. das difi'erel").tes p;l~t~s do inv,entarip
c;:ombi,nadas as do dito resuI;r;Io. E se neste, oq e.m
'algum respeito se offerecer a V. S. duvida- q~e
I;!1ereça ser resolvida, por Sua. 4.Jtez~, llro}?o-la-bé),
V. S, Í1Umediatíl.IDçn.te, para CC; e a execução desta ordeJ;U .çl,o me'smo, Se ePt$ :irpo Sef\b.or n~9 sofi'r~
de!ljl,ol'a$ que po.ssM se); p'i·even:d;).s., Deos guar~~
V. S. Ql,lartél GeheI'.~í. da, Mar.~~~ 2q clE) Ab,r,i).
<;la 1809' -José Mar~a D1\.T)tar "fe11ej 'a,,'T Sr. 'J sé
Maria d,' A,lm,eid,a.

ª
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~ Maooscriplo allthentico.

•

O Principe Regente- osso Senhor ordenou
que tive se eu a honra de participar a Vossa Alteza, que sendo 'Óecess'ario clesigbar e fixar nesta
Côrte buma E$tação, lI. q\lal se commetta a publicação do Bando, apresentação e e,xpedição militar dos' Voluntâri9i que se offetecêrãó para ir
servir a iJddia: he Sua Rdal v-ontade, qUe 'aquelTa incum'T;rEhéia, que em Lisboa estava confiada ao
Provedor du casa da lndia, $eja agora dada debaixo das immediatas ordens desta Secl'eta\'ia dé
Estado, ao Intendenle da l\Iarinhil; e que Vossa
Alteza haja de mandar fazer na conformitlade da
sobredita regia re olução as 'participações convenie,ntes, aGm de que o mesmo lnléndellfe venha
dar-me parte da efiectiva execução da mencionada reaPordem, e receber depois as mil1has instl'Ucçõe sobl'e aque'1le obj ecto. Deos guar~ -a Vossa
Alteza &àitos annos. Pa. o; em [20 ele Abril de
180g. - (í;onde -d' Anadiá.

,

.'

OFFIGLO Dl.' ~1 "f.}ll-" ABRIft.

DE ABRIL.

l\Iaooscripto apthentico.

M:aooscriflto alllheotito.
I

O Sereni imo SenhoJ' Infante Almirante General, querendo pôr em ordem a arreGada~o ,e
administração da Real Fazendíl da Marinha." e
veodo qu o primeil'o principio, de qUIl c~mpre
partic he p11ecisamente o conhec1fnento do (IU~
exi te rp. ~r OO,S Arma~en Reaes; mand" que
S. cmpl,egue e$pecial attenção e actividade em f~
zer proceder aO .Inventario, do que, se enCÇlntj.'a
ac~a1nlentc no referido Arm,azeo ,destacando
oa contadoria papa este ervigo até sua)ina,l co.n
clu ãQ, aJo é João de Carvalho e José Pire :parai210, os quae devel'áõ ipven,tar~ar c.aq À:!'mazem

v..

J

_ O Serenis~JA9J SeQ)Jor lI:Jfan,t~ Almiljante Ge_n~4
ral vendo a parte e o mappas que Vm. J"he dirigio em d1\ta de 18 do COfl'eT)te, e que se .rece~
bêrão ,h,oje 21, mand<\ que no :!;teal name do mçs!AO Sereni~ iWp SlJoho , agradeça. a Jpão Co,utin ho ~ereir ,~Fr-a)l.Gi-ÇQ AJ;l ton~o cJ,a"C.·. ta-' o ztllo e ç\e.sin,tQI'~s e COqI qllC, te,m coaq}uva Q; aqu!llla paJ;te ,do real SElH~Ç ;,da ~~"al"ÍDha" cuja insHeqção e dit'eçpãq;holt"~Sua A),teza ppr, heIP conMr
a V~.: fipaI dn XIP. ll~~em, na inteijige,Doia,
~ que parecêrão ~~1J},Jil Sua Alteza qs re(eridos
mªBP1\.S epp'Fte . ( ne\o. <f\le poderá Vm t col!Jin,uar

ANNO DE 1809.
estas participacões de' quinze em quinze dias impreterivelmente, tia fórma que propõe; e certo
na ordem que a seu reslJeito foi expedida, a qual
se remeUe por copia com a a si-gnatUl'a do Tenente Coronel Jo é Corrêa Picanço, regular- e-ha
na conformidade da mesma ordem; cumpl'Índolhe além disto .observar, que fazendo-se urgentemente precisa toda a madeira en ommendada, e
havendo- e por este molho pl'ocedido a huma 'tal
encommenda fóra do tempo melhor para o corte,
comtudo faz-se mais necessaria a das embarcações
miudas; e por isso convém que Vm, prefira a
sua remessa, pl'Íncipian do pela dos cincoenta e cinco páos cOItados, e entenden rlo que até nova
concorrencia de melhores circnn tancias, não he
possivel abon:lr- e-lhe despeza supel'ior á ele 200:jj)
réis mensaes, além da qual se prepariio promptamente nesta C.dade os fretes de cargas de madeiras que Vm, remetter, ' fazendo-se por consequencia muito vantajoso que Vm, p1'O'cure ver se
póde per uadir algum dos individuos mai ricos
desses arredores a conconer d'alguma fórma para
progres o do córte, na certeia de que o Serenissimo Senhor Infante con ervará este serviço na
sua lembrança, para corresponder-lhe a seu devido tempo, como parec.er mais coherente com
a circunstancias do Estado, e com as do mesmo
serviço. Deos guarde a Vm. Quartel General da
~larinha, 21 d'A.bril de 1809. -José !\lar'ia Danlas Pereira. -Sr. José Caetano Filgueiras Negrão.
AVISO DE
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por bem e não mandar o oontrario. E com o
seus conbecimentos de recibo e IC'vará em conta
ao mesmo Thesoureiro Mór os pagamentos que
nesta con formidade lhe fizer, sem embargo de
qnaesquer lei 0\1 di 'posições em contrario. Palacio do Rio de Jaiwii'o, em 24 lle Abril de 1809'
-Com a rubriea do Principe Regentc Nosso Senhor. -Ea;traltido do Liv. 1. de Reg. de Decretos
dos annos de 1808 a 1809, a fi. 177 v.
0

RESOLUÇÃO

DE

24

DE ABRIL.

l\fanuscripto authentico.

Alexandre José da F onseoa pretende augmen to
de ordenado; pelo emprego de Thesoureiro da
despezas do Conselho da Fazcnda, que simultaneamente serve com o de Porteiro do me mo
Tribunal. Parece ao Conselho quc o Supplicante.
púde esperar da Real grandeza de Vossa Alteza
Real o augmento de mais 150:jj)000 réis como
Thesoureiro das despezas do Tribunal, ficando
servindo tambem de'Thesourei1'O das despezas da
Secretaria, e obrigado a ter hum homem para
fazer a limpeza da casa do Tribunal como he
necessario. Vossa A.ltcza Real porém determinará
o que fôr servido. Rio de Janeiro, 13 de Abril
de 1809.
Resolução. -Como parece. Palacio do Rio de
Janeiro, 24 de Abril dç 1809. - Com a rubrica
de Sua Alteza Real.-Acha-se no Li'v, ],0 de Reg.
de consultas do Conselho da Fazenda a {l. 2 v. , no
Archivo da Secretaria dos Negocias do Imperio.

Manuscriplo autllentico.

Para se resoher a consulta que o Conselho
Supremo l\lilitar fez suuil' Ú Real presença, com
data de 15 do corrente, sobre o requerimento
de Euseuio Caslel\a de Lemos, he necessario que
V. S. remella a e ta Secretaria de Estado o omcio original do Governador e Capitão General de
Angola, que acompanhou o Aviso de 9 de Dezembro de 1808. Será conveniente, e até conforme ú pratica, que os documentos e omcios
que se envião ao Conselho Supremo com Avisos
desta Secretaria de Estado, acompanhem sempre
as consulta quar;do sobem ú Real p,'esença, afim
de que não fique truncada a corJ'espondencia, e
de que Sua Alteza possa resolver com todo o
conhecimelJto de causa. Deos gual'de a V. S. Paço,
cm 22 de Abril de 1809' - Cvnde .de Anadia. A cha-se no Liv. 1. o a fi. 96 dos Avisos da Secretaria da Mal'inha,
DECRETO DE

24

DE ABRIL.

l\'lanuscripto 3ulhentico.

o Conde de' Aguiar, Prp.sidente do meu Real
Erario, ordene ao Thesoureiro IUór delle qqe entregue a João R:1demaker, lUestl'e do Principe da
Beira, meu muito amado e prezado filho, 400:jj)
réis em.'Cadà bum anno, ele que lhe faço mercê,
para os perceuer de ordenado com o dilo emprego e cO.Jll o vencimento do dia 14 do corrente
mel., e o perceberá em quanto eu assim o houver
'tO~IO

1.

ORDEM DE

24

DE ABRn.

Manuscl"ipto atithentico.

D. João por graça de Deos, Principe Regente
de Portugal e dos Algarves, d'aquem e d'além
mar em Africa, SenhQI' de Guiné, elc. Faço saber a vós <.:onde da Ponte, do meu Conselho,
Governador e Capitão Geneml da Capitania da
Bahia, que sendo-me presente em 'con ulta do
Conselho Ultramal'Íno, a representação do Desembargador Ouvidor geral do Crime da Relação
dessa Cidade, na qual pôz na minha Real presença a Portaria de 23 de Outubro de J 806 que
lhe dil'igistes, e a Ordem de 22 do dito mel. C
anno expedida em vosso nome pelo Ajudante
d'Ordens desse Governo, em que sob o pretexto
do priYilegio concedido aos milicianos, pela Carta Regia de 22 de Março ele 1766, de serem despachados seus serviços com o dos militares das
minhas tropas de linha, ol'denastes que sem licença vossa não pndesse ser citauo ou chamado
a Juizo Official miliciano algum dos Regimentos
de. Itaparica, Pirajú e Torre, nem seI' preso em
caso civel ou crime, ainda estando p1'Onunciado,
só por autoridade das varas respectivas, sem
procerler ordem rossa, requerendo-v o-la os l\1inistros, e que ainda em fragrante os Officiaes
da Policia, s6 os prendessem a vossa ordem Cl
em pl'Ísão militar, sendo outro sim primeiro despidos dos seps uniformes e privados das honras

40
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militares, quand'o houvessem de correr as ruas
()u soffrer outra pena vil, mandando finalmente
lavrar tambem assento de pri 'ão, á vossa ordem,
aos réos'presos já sentenciados pela Relação, e
prestes a cumpI'irem as penas que se lhes impozerão: e havendo-me I'epresentado o mesmo
Conselho, que se conformou com o que respondêrão os meus Procuradore5 Regios, que todas
estas vossas determinações são exorbitantes aos
privilegios miliciano , que não são isentos de
jurisdicção das Justiças ordinarias, e que obt'astes
com excesso de jurisdicção e abuso de autoridade, erigindo-vos em legislador, praticando actos
que não são facultados pelo vosso regimento, e
outorgando-lhes o que nunca lhe foi concedido
pelas minhas leis e ordens, faltando assim ás vosas obl'igações de Governador das Justiças, em
cuja qualidade vos incumbia zelar que {lS mandados dos Magistrados e suas seQtenças fossem
executadas sem embaraços, nem dependencia de
-autoridades extranhas, e na de Govemador das
AI'mas não podeis júmais intrometter-vos na jurisdicção dos Ministros de Justiça, que he de sua
natureza independente de autoridade militar: sou
servido, em conformidade da minJla Real ResoluÇão de 10 de Mal'ço do corrente, tomada em
consulta do mesmo Conselho, advertir-vos e ex·
tranhar-vos quanto determinastes nas sobreditas
Port:arias, que sendo extranho e excessivo aos
pl'Ívilegios dos milicianos, nunca podia por vós
ser estabelecido sem expressa determinação ou
approvação minha; e ordenal'-,ros, que havendo
como não existentes aq.uellas Portarias, façais
pôr as cousas no estado em que se achavão antes
da sua existencia, cumprindo"se sómente de tudo
o que nella se acha escripto, o serem despidos
dos seus uniformes, e pri "ados das honras militares primeiro que soffrão pena vil a que tenhão
sido condemnados os militares das minhas tropas
de linha, como he pratica e costume, O Principe
Regente Nosso Senhor o mandou por seu e pecial
mandado, pelos Ministros abaixo assi'gnados, do
seu Conselho e seus Desembargadores do Paço.
João Pedro Mainard da Fonseca e Sá a fez no Rio
de Janeiro, a 24 de Abril de 1809' -Luiz Antonio de Faria Souza Lobato a fez escrever.Bel:nardo José da Cunha Gu~mão e VasconceUos,
- Luiz José de Carvalho e MeUo. -Acha-se a
fl, 5 v. e 6 v. do Liv. ,1, o de notação dlLS ordens que
,6

e:vpedem pela Mesa do Desembargo do Paço.
A.VISO DE

24

DE ABRIL.

pondencia desde o- outl'o extremo da Ilha Grande
até ao mesmo ponto, se poderá pOI' este modo
ter aqui com a possivel celeridade e desejadíl
antioipaçã~, todas- as noticias de qualquer incidente sob1e a Costa., as quaes lhes poderáõ facilmente ser communicadas mediante certos inaes estabelecidos que lhes po'dem ser feitos pelas.
embarcações empregadas no cruzeiro, e vü1em
assim á Capital com toda a úeleridade , todas as
noticias que as ditas embarcações esti verem no
caso de dever dar; para o que póde o Senhor
Infalite expedir as O"rden& que julgar convenientes, Nos oubros pontos onde se estabelecer:cm cruzeiros, póde Sua Alteza mandar dar as mesmas
providencias, bem certo de que todas as autol'i·
ridades militares hão de obedecer promptamente
~IS sua Reaes ol'deus, sob pena do mais sev·ero
castigo se assim o não fizerem; e para evitàl' toda
e qualquer desintelligencia, eu expedirei por
esta' Secretal'ia de Estado os a.isos necessal'Íos,
logo que se tenhão designado aqueUes pontos.
Deos guarde a Vm. Palacio do Rio de Janeiro,
em 24. de AIJl'il de 1809' - Conde de Linhares,
Sr. -Jo é Mada Dantas Pereira.
D.ECRETO DE

28

DE ABRIL.

l\laouscripto authentico.

Convindo para melhor economia. do Hospital
Real desta CÔl'te, que as drogas ql1e se comprarem para a botica do mesmo Hospital sejão previamente examinadas, a "aliadas e apprO-vadas,
não só pelo boticario daquella c~sa, mas por dous
outros eI,e probidade e reconhecida nota, os quaes
elevem concorrei' par,a este fim todas as "eze que
forem convocados pelo Cirurgião !\1ór dos Reaes
Exercitos c Armadas, encarregado actualmente
daquella admini tração; e sendo informado de
que João Luiz e !\lanoel da Luz gozão aqui d,o
melhor credito e reputação entre o do seu trafico: sou servido nomea-los boticarios do Hospital
Real da Marinha, com as mesmas honras e privilegios de que gozão os boticarios da minha Real
casa, mas sem ordenado ou vencimento algum
por aquelle sel'viço a que unicamente são destinados. O Conde de Aguiar, do meu Conselho de
Estado ~ Ministro assistente ao despacho, PI'esidente do meu Real Erario, o tenha assim entendido, e faça expedir nesta conformidade as orden
necessarias. Palacio do Rio de Janeiro, 28 dé
Abril de 1809' - Com a rubrica do Pl'inc)pe Regente Nosso Senhol'.
J

ManU8cripto aulhentico.

cou O a recepção do Offioio que Vm. me dirigio na data de 22 do conente, com a copia do
assento feito em Con elho Militar l\1al'itimo, que
o Sel'enissimo Senhor Infante Almirante General
teTe a bondade de mandaI' communicar-me; e
'obre o objecto em questão tenho de levar ao conhecimen~o do me mo Sereníssimo Senhor, ,que
achando-se estabelecido • os telegrapbos desde
Cabo Frio até o Ca telio desta Cidade, e devendo igualmente estabelecer- e huma igual oOI'res-

ALVARA' DE

28

DE A.URIL.

ColI. Braz. - Delgado.

Eu OPrincipe'Regente faço saber aos que o presénte Alvará com força de lei vü'em, que sendo (}
primeir.o e pl'Ínoipal objecto dos meus paternaes
cuidadQs o promovei' a felicidade publica elos
meus fieis VassaUos; e Lavendo estabeleoido com
este designio principios liberaes para a })rosperidade dellte Estado do Braúl, e que ão o ~ neial-
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mcnte necessarios para fomentar a agricultura,
animar o commerciq, adiantar a na,'egação, . e
augmentar a povoação, /;azendo-se mais extensa
e analoga á grandeza do mesmo Estado: tendo
consideração a que deste estabelecimento se possa
seguir alguma diminuição na lndustFia do ReinO"
de Portugal, bem que com a serie e andar dos tempos a grandeza do mercado, e os elfeitos da
liberdade do commercio que tenho m,andado estabelecer, hão de compensar com vantagem algum prejuizo ou diminuição que ao principio
pos?ão soffrer alguns ramos de manufacturas: desejando não só remedíar estes inconvenientes,
mas tambem conservar e ampliar a navegação
mercantil e o commerc~o dos povos de todos os
meus dominios : tendo ouvido o parecer de l\1inistros do meu Conselho, e de outras pessoas zelosas de meu serviço; em ampliação e renovação
de muitas pro,'idencias já a este respeito estabelecidas, afim de que tenhão prompta e exacta
ob érvancia para prosperidade geral e individual
dos meus fieis vassallos, que muito desejo adiantar e pI'omover, por depender della a grandeza
e consideração da minha Real Coroa e da Nação:
sou servido determinar o seguinte.
, 1.· Todas as materias primeiras que servirem
de base a qualquer manufactura, seráõ isentas de
pagar direitos alguns de entrada em todas as Alfandegas dos meus Estados ,. quando o fabricante
as comprar para gasto da sua Fabrica, ficando SlJmente obrigado a mo Úar que as consome todas
no uso da sua industria, e sujeito aos exames e
averigullções que jitlgar necessarios a Real Junta
do Commeroio, para evitaI' a fraude e descami"ho dos meus Reaes direitos. Da mesma isenção
g-ozaráõ os fabricantes que comprarem generos
e producções dos meus Estados, que são obrigados a pagar algum dilteito, ficando este perdoado
a favor dos referidos fabricantes em beneficio do
augmento da industl'ia.
2. o 'I1odas as manufactuJ'as Nacionaes seráõ isentas de pagaI' direitos alguns da sua exportação
para fóra dos meus Estados, e todas as do Reino
seráõ isentas de os pagar por entrada nos meus
Dominios do Brazil, e em quaesquer outros, ficando só seus donos obrigados a verificar com certidões e claJ'ezas competentes, que as mercadorias
são de manufactura Portugueza, e indicar a fabrioa donde sahirão.
5. o Todos os far-damentos das minhas Tropas
serúõ comprados ás fabricas nacionaes do Reino,
e ás que se houverem de estabelecer nó Brazil,
quando os cabedaes que hoje tem melhor empre~o na cultura das terras, poderem ser applicados
ás Attes com mais "ahtagem; e não se poderáõ
para este fim comprar man ufacturas estrangeiras,
senão no caso de não terem as do Reino e Brazil com que suppri; a necessidade publica. E ao
Presidente do meu Real Erario hei por muito reeommendado, que procure sempre com promptos
pagamentos auxiliar os fabricantes dos meus Estados, afim de que possão supprir o forneoimento
dos meus Exercitos, e se promova por este meio
a exten~o e augmento da industria Nacional.
4.· No recrutamento que se faz 'geralmente
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Dara o E tado, haverá todo o cuidado em moderar o numero das recrutas naqueJles lugares onde e conhecer que a agricultura e as artes neces?itão de braços; e muito reeommendo aos Governadores das Armas e aos Oapitães i\lóres encarregados dos recrutamentos, e hajão nesta materia com toda a circu n pecção, repre entandome o que julgarem mais digno de providencia a
este respeito.
5. o Sendo o meio mais conveniente para promover a industria de qualquel' Famo na oente, e
que vai tomando maioc augmento pela Í1Hroducção de novas maquinas dispendiosa, porém utilissimas, o conferir-se-lhe algum cabedal, que
1\nime o Capitalista que emprehende promover
huma semelhante fabrica, vindo a ser esta co.ncess.ão hum dom gratuito que lhe faz o E tado: sou
servido ordenai', que da Loteria Nacional dQ Estado, que annualmente quero se estabeleça, se
tire 'em cada anno huma somma de sessenta mil
cruzados, que se consagre, ou toda junta ,. ou se1laradamente, a fa "or daquelJas l\lanufactmas e Artes que majs necessitarem deste SOCCOJ'fO, particularmente das de lã" algod~o, seda, e fabricas
de ferro e aço. E as que receberem este dom gratuito não terão obrigáção de o restituir, e só ficaráõ obrigadas a contribuir com o maior disvelo
para o augmento da fabrica que assim fôr soccorrida por effeito da minha Real consideração
para o bem publico. E para que e~tas distribuições
se fação anQual e impreterivelmente, a Real Junta do Commercio, dando-me todo os annos hum
fiel e exacto quadro de todas as manufacturas do
Reino, apontará a que merecem mais esta providencia, e a somma que se lhes deve applicar.
6. o Sendo muito conveniente que os inventores e introductores de alguma nova maquina, e
invenção nas artes, gozem do privilegio exclusivo
além do direito que possão ter ao favor pecunia~
rio, que sou senido estabelecer em beneficio da
industria e das artes; ordeno que todas a pessoas que estiverem neste ca o apresentem o plano do seu novo invento ir Real Junta do Commercio; e que esta, reconheoendo a v,erdadé, e fundamento delle, lhes conceda o privilegio exclusivo por quatorze annos, ficando obrigadas a publica-lo depois, para que no fim desse prazo toda ii
Nação goze do fructo dessa invenção. Ol'deno outrosim, que se faça huma exacta revisão dos que
se achão actualmente concedidos, fazendo-se publicas na fórma acima determinada, e revogando-se todos os que por falsa allegação, ou sem
bem fundadas razões, obtiverão semelhantes concessões.
7'· Para promover e adiantar a l\'1arinha mercantil dos meus fieis Vassallos : Ihei por bem determinar que paguem só metade dos dil'eitos estabelecidos em todas as Alfandegas dos meus Estados, todo os generos e materias primeiras, de
que possão necessitar os dono de novos navios
para a primeira construcção e armação delles,
como madeiras do Brazil, pregos, maçames, lonas, pez, alcatrão, transportados em navios nacionaes; havendo porém os mais escrupulosos
exames e averiguações afim de que se não co-
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mettão fraudes e descaminhos da minha Real Fazenda.
Pelõ que mando, etc. Dado no Palacio do Rio
de Janeiro, em 28 de Abril de ) 809. - PRlNCIl'E
com guarda. -Conde de Aguiar. - Com os registos competentes.
DECRETO DE

29

DE ABRIL.

Maouscripto authcotico.

Por 'justos moi:i vos que me forão presentes,
hei por bem que as criada do Paço no fól'O de
retretas venção, em lugat elo ordenado annual
que dantes percebião, a quantia
1 oo:jj)doo rs.
por anno, pagos aos quarleis pela folha respectiva, com o vencimento do 1. o de iHaio pl'oximo
futuro em diante. O Conde de Aguiar, Presiuente do meu Real Erario, o tenha assim entendido
e o faça executar, não ob tante.quaesquer leis
ou dispo ições em centrario. Palacio do Rio de
JaneiJ'o, em 26 de Abril de 1809. -Com a rubl'Íca do Príncipe R:egente Nos o Senhor. -Ex-
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Manuscr;pto aUlb,entico.

O Conde de Kguiar, do Conselho de Estado, etc. Faço saber á Junta da Real Fazenda da
Capitania do Cearú : que, sendo presente ao Pr,in9ipe Regente Nosso Senhor a refór,ma que essa
Junta f~z nos ordenados dus Officiáes empregados
nas Estações de AI'l'ecadação de Sua -Real Fazepda: he servido approvar unicamente a refúrma
que fez nos ordenados do Inspector, Escrivão,
Porteiro e Guarda da ca a da Inspecção da Villa
de Santa Cruz do Aracati. O que se participa á
dita .J unta, de ordem do mesmo Senhor, para
que lique ne ta intelligencia, e a cumprão com
os despachos necessarios; lom'ando-se-lhe muito
ri zelo com que 'se houve neste particular. Felippe Henrique da Costa a fez '110 Rio de Janeiro,
em 2 de l\1aio de 1.809' - Francisco de Paula
Cabral de l\'lello a fez escre"er. - Conde de
Aguiar. -E!1Jtmhida do Liv. 1. de Reg. geral de
0

ordens e.'Xpedidas ás Juritas de FfLzenda a {l. 8 I

.p.

tmlzido do Liv. I. o de Reg. de Decretos dos annos
de 1808 a 1809, a {l. 182. 'V.
,PROVI&A.Õ DE
PROVISAÕ DE

2

DE MUO.

l\Ianuscripto authcotico.

. O Conde de Aguiar, do Conselho de Estado, etc. Faço saber á Junta da Real F.azenda da
Capitania do Ceará: que, sendo pl,'csente ao Principe .Regente N os~o Senhor a falta de cobranças
das dividas activas da Real Fazenda da mesma
Capitania, o que deu causa a evaporar-se parte
da sobras do anno de 180? no proximo pa sado
de 1808, com notavel detrimento da applica ão a
que se deslinão as mesma sobras: he Sua Alteza
Rea~ servido mand'lr extraQhar á mesma Junta a
frouxidão com que se tem portado sobre a sumptos tão sel'Íos, dcterminando ao me mo tempo que
e sa Junta faça promo,-er a.cobrança das ditas
dividas, mandando adiantar as uas execuções,
rem~ttendo ap Real Erario huma relação dos
devedores, e dando conla do e tado em que se
achão a mesmas execuçõe , para á vista de tudo
Sua Alteza R.eal detenuinar o. que fôr do seu
Real en'iço e agrado, ou mandando pOl' fallidas tirar do in ventario das me mas di vidas as que
se conhecerem inteiramente incobraveis, ou mandando proceder contra os devedores não faUid os,
pelos meios que I julgar mais promptos para a
cflectiva arl~ecadação dcllas, quando os ordinarios estabelecido pela lei e fieaes orden não
tenhão produzido o necessario effeilo. O que essa
Junta executará com os de pachos e ordens neces arias, em a menor duvida ou embaraço algum. Casimiro de Oli,-eira Dias a fez no Rio de
Janeiro em 2 de l\laio de 1809' -FI'anci co de
Paula Cabral de lUeHo a fez escrever. -Conde
de Aguiar. -Ea;traltida do Liv. de Reg. ger'al de
Qrd,ns c!1Jpcdidas eis Juntas de Fazenda a fi. ?91).

2

DE MUp.

, f, (

l\lan uscrip to :tutheotic,o_

. O Conde de Aguiar, do· Conselho de Estado, etc. Faço saber á Junta da Administração e Arre~adação da Real Fazenda da Capitania do Ceará: que sendo presente ao Principe Regente Nosso
Senhor a fôrma da assignatura nos de 'pachos lavrados nos re.querimentos feitos á mesma Junta,
COJ;ltra o que se acha estabelecido por leis, regimentos, peJa Carta Regia da sua creação, e pratica tl.o Escrivão Deputado, encanegado da crea"
ção da dita Junta, foi Sua Alteza Real servido
mandar extranhar á mesma' Junta esta falta de
ordem nas assignaturas dos despachos, determina
o mesmo S.enhor, que nas Sessões da -J nnta ·se
siga ~ pratica observada em todas as mais Juntas
de Fazenda, rubricando s,empre o seu Presidente
em linha com os mais Deputados: e outro sim
que -as Sessões da Junta Se .fação im preterivelmente pela manhã duas vezes na semana, quer
esteja ou não presente o Governador da Capitania, e todas as vezes que houverem tres Vogaes,
na forma dó Regimento da Fazenda, e disposições da dita Carta Regia; dando parte por .escripto ao Escrhão Deputado qualquer dos Vogaes
que se ache impedido de assi -til' á Junta, cuja
parte alH'esetltarú na respectiva Sessão o dito Escrivão Deputado;_ e no caso deste observar que
ha conloio enlre os Vogaes da Junta, para que
as s\~as Sessões se não fação, O representará immediatamente ao Real Erario para por elle se
darem as pr;o,'idéncias que requer o bem da Administração e Arrecadação ·da Real Fazenda. O
que essa Junta assim o tecá entendido, e execu-'
tat~ como por esta se lhe ordena, sem duvida ou
tergiver ação alguma. Francisco Lino da Silva
Serqueira a fez no Rio de Janeiro, aos 2 de Maio
de 1 80g-. - Francisco. ele Paula Cabral d.e Mello
a fez escre1"er. -Conde de Aguiar. -Extl'ahiáa

e
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Maiiuscpipto Aulhenticó.

o C0l:!de de Agui,ar, .do Conselh-o de Estado,
et0. Faço saber á ,Juntai çip.,;J;teal Fazenda da Capitania do Geará: que, sendo prese,nte ao PriQccipe
Regente Nosso Senhor @:prejuií\o que tem resul
tado a sua Real Fazenda pela extracção do salitre,
feita por conta deUa nessa Capitania: e querendo
ç mesmo Augusto Senhor occorrer a semelhante
di perdicio, e ap,m,esmo tempo h~lleficiar aos seus
fieis VassaUos, facilitando-lhes os meios de prosp'erarem: He o mesmo Senhor servido determinar, que es a 'Junta mande suspender a extracção
'do salitre da. mina da Tatajuba, e de outras CÍ!'éunvisinha dessa pbt conta tla sua Real F'azenda, suspendendo tambem tO'da as cavalgaduras,
que para o dito elféito recebe o Sal'gento Mór Naturalista J alio da Silva Feijó, e todas as mais despezas que se fazem Gom as pessoas empregada na
dita extracção: mandando aflixar EQltae ,para que
se pague a toda' a pessoa que apresentar o dito
genero na Villa da Fortaleza, 'a preço de 5:t/:Jooo
réis cada arrob.a, que se comIP'ar, sendo limpo
e puro e proveniente dC,lres lavagens; cujo sali.trc assim comprado, erá Joge;> em pcca, ião ÇlRpOI'tuna remettido' a esta: C.apital. O que se participa á
dita Jpnta, par~ que a sim o execute sem duvida
ou embaraço"algum., anim\lndo os habitantes dessa Capitania a promo,'erem e augmentarem eSte
ramo de industria. Filipe Hel1l'ique da Costa a fez
no Rio çe, Janeiro, em 2 de JYlaio de 1809'Franci CQ de PauLa Cabral de i\'IeBo a fez.esérevel'.
-Conde de Aguiar.
II
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I

JUm. e Exm. Sr. - O Serénissim,o Senhor InfaQ.te Almi.rante Genenal ordena que o, C hefe de Divisão Commandante c\Çl. Esquadra mapde. apreentar successivamente na Intendencia',da MarinBa os livr~ mappa dos So corrós pertenc~ntes
a cada b,uma das eqlbarcações armadas, principiando pelos da náo );lrincipe Re 1, e continu,ando
com os de cada huma das outras, cOt;lforme a precedencia dos seus C.ommandantes. O mes,mç Serenissimo Senhol' ordena qll.e o referid<;> Chefe t(ate de fazer emendar o abusos introduzidos, e ps
atra~os que encontrou .na escripturação dos outro
livros prohibindo aos Escrívães respectivos todas
as licenças de ir á terra senão pgr. mo~iYo de ser,viço "pena de. se~'em su pensos (lU ez,pvlsos, co~
fOI' me a gravidade do abuso que fizerllm de alguma licença que para tal objecto lbe fôr conce.didil,
ben} entendido. que esta prohibição' delicença,s terá
lugar até que cada hum dos mesmos escl'ivães'ponha em dia a sua escripturação na forma do AJvara de? de Janeiro de 1797, o que cada commandante de navio fará sabel' ao Cb(,}fe da Esquadra
TUMO J.
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e este a Sua Alle2Ja, á medida que estiver satisfeita
e I;a parte e sencial do serviço; e porque no tocante a eUa existe em menos bom estado ó que diz
respeito ao bergantim Falcão, recommenda Sua A.lteza muito o especial cuidado e zelo do mesmo
Chefe..Cumpre mais que rodos os cimrgiões, é
todo os inferiores das embarcações menore a
quem Sua .&lteza tem feito e havia de confiar a
escl'ipturação respectiva da mesmas embarcações,
declarem se com eJrei to e reconhecem com 1'01''ças pal'a atisfazet~ a estas novas obrigações, re pondendo por eBas na fónna do obremencionado
Al v: ará , b que de,'era ser pre ente ao Serenissimo
SfiOhor Infante.AlmÍl'ante General com toda a brevidade, para Sua Alteza prover ne te ramo de
serviço e na gratificaçõe correspondentes pela
maneira que. julgar mais acertada: entendendo-se
porém que desta -averiguação ficão isentos J oaquim Eloi dos Reis e l\Lanoel Alexandre Ribeiro
Calado, que Sua Alteza manda passar para a fragata linel'Va como 1° e 2° Ci,rurgiões tia mesma fragata, devendo desembarcar para este fim logo que ti ver'em preenchido 1Is obrigações impo tas pela ua açtual responsabilidade. E por cumprir: 1° que as recompen as se proporcionem ao
trabalho; 2° qlle no primeiros pó tos sejão o Yencimento 'menores afim de incitar mai o de ejo de
, passm- subindo. em mereoimerlto: manda Sua Alteza que de hoje em diante se entenda CJ'eada até
egunda ordem huma n01'a Classe le Cirurgiõe
denominada de bergantins, subcli vidida em dua,
partes, a primeira das quaes embarque ordinariamente no . que ti verem cem ou mais praças de
guamição, e a segunda nos que tivel'em menos,
ficando esta sem vencimento de comedorias,
e aqueUa cl1m os ac'tuaes vencimentos dos segurrdos Cirurgiões que passaráõ a ser denomio adas CÍI'u rgiões de fragilta, pas ando os primeu'os a denomirtação de Cirurgiões de não ou
numerarios ou exh'annmeral'io ,conforme forem
ou não do numero, de sorte que a marcha ordinaria dos accessos oesta repartiçâo deverá principiar por Cirurgiões de bergantim da egunda Classe, pl'Ogredindo depois pela primeira ,. e dabi por
Cirurgiões de fragãta a Cil'Urgioes extl'anumerarios de não, e a Cirurgiõe do numero donde e
escolherá o mais habil, sempre que parece): antajoso ao Real serviço, para effectivamente pàs ar a
Cimrgião lUor da ReM Armada: o que V. Ex. deverá fazer presente ao Intendente da Marinha e ao
actual Cirurgião Mór para sua intelligencia ; declarando ao uLtimo, que para segundos Cirurgiõe
de nán e fragata pO'derá de boje em diante nomear
os do bergantins da primeu'a e segunda Clas e re pectivamente fallando. Mais ordena Sua Alteza que
,José Vieira Grometle, embarcado a bordo da náo
Martin de Freita', pas e para bordo da não Prin_cipe 'Real; que a avaria do, p;)o da bojarllona da
Andorinha seja resarcida á custa do dono do bergantim Monte do Carmo, ou do correspondente
_ do mesmo dono nesta Praça; que o Commandante da. náo l\lartin de Freita desembarque o seu
criado: que o Soldado mandado castigar a bordo
desta fragata vá com effeito receber ali o castigo
prescripto, e depois volte para a sua actual prisão;
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que o Piloto do Americano passe preso para bord?
da náo Chefe, para onde deverá ir trabalhar debaJ.xo da pl'i ão o Carpinteiro Joo1O l\larLins remettido
pelo Coronel·LuiL de França Machado ao -Tenente
General Governador das Armas. Emfim cumpre
l'fue "\lo Ex. }lasse ordem para se ficar entendendo
{fUe na Sa'la do Serenissimo Senhor Infante ~lmi
rante General poderáõ enmar. sem pr~c.edenC1a ,de
ordem tão somente Conselhen'os, M101St1'OS e Secret~rios d"Estado, Offioiaes Generàes da Marinha o General Goveroador das, Armas;
. . e o OfficiaI de dia, a quem pertenoel'a pl'lVatlv.ame.':'te o
cuidado de fazer exeoutar esta determlDaçao de
BNa Alteza" não alterará de modo alg'um o que
existe estabelecido no tooante ás entradas do
ctiado de toçlas as diITerentes Classes que tem
exercioio do Paço. Deos guarde a V. Ex. Ql1artel
General da l\faJ.'inha, eai 2 de Maio de I 80g. José Maria Dantas Pereira. -SI'. Rodrigo Pinto
Guedes.

,
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missarios geraes; e qaqui a Escri váes do Intendcnte, donde, e dos Escriv'ães do Almoxacifado
poderáõ ter accessQ. Ú • e cI:cyaninhas das mesas
grandes das Intendencias, e ás mais que se juJgal'
acertado prover nos mesmos Escrivães, o que
V. Ex. fará sabeI: a todos aquelles a quero pertencer entrar no conhecimento desta ordem regulamentaria provisional do "Serenissimo Senhor
Infante Almirante General. Deos guarde a'V. Ex.
Quartel General da l\'Iarinlla, ero 2 de Maio de
'1809, -José Maria Dantas Pereira.
A. VISO DO
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ManuSCl:ipto autbenrico.

O Sereóissimo Senhol' Infante Almirante General o~'dena que se cumpl'a Q conteúdo nas duas
ordens juntas por copia, l'elathras aos Officiaes
da Fazenda e Cirurgiões a bOI:do, dos navios da
Real Corôa (*). Deos guarde a V. S. Quartel General da l\'l,u'inha, :3 de Mail>' de 1809. - Ro~rigo
Pint<;l G-uedes.. - Sr. José Maria de Almeida.

Manu'scripto authentico.

Illm. e Exm. Sr. -O Serenissimo Senhor Infante Almirante General, querendo regular pOl'
hum modo provisoriQ, até se oonhecer por expe..iencia se con"il~á toma-lo definitivo, o que diz
r~speito ii Administração da Real Faze~lda a bo~do
dAs embarcações menores, e tenelo aliás em vls~a
C) 'ro.otivos que o oOl1du1>irão a prescrever hoje
mesmo llUID regulamento semelhante a respeito
do, offici.aes de Cil'Urg'ia: manda qlte até segunda ordem se oonsiderem estabelecidas as seg'unda ,olasses ele Officiaes da Fazenda para Oserviço
dos navios ann~,d'Os, a saber: Commissarios de
numeJlo-n-dc náo, de fragata.-Extranumeral'ios e
Escui ães de numero-ele náo, de fragata, de bergal1..1Ji'm.-Despenseires, Fieis Despenseiros; cumprindo que os Fieis de pens'e~r?s embarquem c~m
o sirol?les vencimento de FIeIS nas embarcaçoes
miudas, cuja guarnição fÔI' de menos de cem prayas, e o De penseiro nas de mais de cem, com
a po sibilidade de passarem por accesso os a.ctuaa FLeis a Fieis DespenseirQs, estes a Commlssatios extranumerario 'para embucarem nas fragata euáo ,pa sando depois des~a classe de Commissa ios, a do nume.ro para embarcarem tãe úmente
nas não;;, c daqui progredirem a Commis arios
t'ae , donde seráõ eX~Fahirlos os Almoxal'ifes
dus diflerente armazens, quando as ,'m paIleoor
vantajoso ao Real seryi\,o. Semelhantemente em.bal'carúõ os E cr'~'ãe de bel'gantins.. sem ,'encimenLo dê. com.ederia<\, em todas as embarcações
que b.ouverem Qem eu mais praças de guarnição,
emb.an€àndo aliás em todas as meI}ores de guerra,
anele nli houvel' quem se encarregue da escripturayão lle5pecti\!a, cOOfOn\lC a ultimas determinal'õe' d Sereni imo Senhor Infante; e lugo que
~ te E CI\ivã
tenhão satisfeito as. suas ohrígauõe em divcrso embarques .. pa 'aráõ a Escri~ães o~lillanu-mefad()s, e daqui a Escri ães do
1\um.CIlO, para '~e vel'Ífioal' a re.speito, del1e O
mesmol que fiel\ p~·e.scripto em,qual1..lQ aos Com-

-PROVISÃO

4. DE

DE

MAIO.

Man,.llSCripto authllutico.

D. João, etc. 1\'aço saber a vós Governador e
Capitão General da C~pitania do l\Iarannão, que
sendo-'me presente, em consulta do Conselho Supremo MiJlitar de 18 de Janeiro tio corrente é).~no,
quanto convinha ao bem do meu Real servIço,
que nos Conselhos de, Guerra., a ~e se proce~e
pelos crime commettlelos pelo.s reos que gozau
do foro militar, se começasse ajuntando a devassa tirada pelas Justiças ordinarias, porque po~
roeio dellas se indagaYão melhor os delictos e
com mais rerrulal'idaele, para que não venhão a
ficar impunidos, c0-rr: mani.festo detr~mento tia
utilidade pubJ,ica, e nao sendo çletermIDado por
nenhuma lei ou ordens minhas, que em semelhantes processos 1'0 sem de_ necessarios. as devassas nos casos em que he decidido que se tirem,
antes são sempre da competencia das Justiças 01'tlinarias , pois que o privilegio do foro mili;tal'
versando sómente sobre o serem os réos que delle
gozão sentenciados por Juizes Militares cm COI1s~lho de Guerra, não tira nem póde tirar aos Magistr~dos territoriaes a jl1l'i dicção e a. ~brig~ção
de indaO'arem os delictos pOl' devassas: 1m serVIdo,
confoT~ando-me com o pal'ecer do sobredito Ccrriselho, por immediata resolução min.ha de 18 de
Fevereiro do conente anno, determmar que em
tempo de paz ,- e nã,o estandõ as tropas em marcha, por todo o deliqto que' nã? fôl' meram~nt
militar, e no qual está âeterI11ID??O qu"C hap o
procedimento de devassa, á qual se deve proceder ex-offieio .. se não possão começar os processos em Conselho de GcelTa sem a competente
deva Sol, fazendo o Auditor saber ao Presid~nte
que 1:i..e caso dell'a, par.a a pedir.aos re,p.ecbvo
. fa{iistrados , pelos meIOS.. urbaD~s e CIVl , de-

•
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terminados pelas mesmas leis, o que seráõ obrigados a cumprir assim, reroettendo as proprias
quaudo os pronunciados torem 'só militares, e
por traslado qU;lUdo houverem tamhem paizanos,
e procedendo a eJle~ qu,ando ainda as não tiverem
tirado. O que vos participo para o fazerdes e~e
cutar" O Principe Regente Nosso Senhor o mandou.pelos Con elheiro de.Guerra abaixo assignaçlos. Dada "nesta Cidade, dQ Rio de Janeiro.
Antonio Rafael da Cunha Cab!:al a foz, aos 4 de
. Alãio de 1809. - Pedro Vieira da Silva Telles a
fez- escrever e ulfiscrevi, - Gaspar José de 1\1attos Fel'1'eira de Lucena, - 1\'lanoel da Cunha
Souto lVJaior.
pnOVIsÃo

DE
.I

5

DE MAIO.
.

Manuscripto authentico.

o Conde de Aguiar, db Conselho de E'Stauo,
etc. Paço saber á Junta da Real Fazenda da Capitania de Pel'Oambuco, que, sendo presente ao
Pl'incipe Regente Nosso Senhor a diminuição
que tem tido os rendimentos Reaes, assim da mesma Capitania, como da do Ceará, Parahiba e
Rio Grande do Norte, dd monopolio praticado
Ha venda elos gados que das Capitanias do Sertão,
VeIil abasteoer a de PernamBuco, obrí~ando os
credores a venderem os seus gados no sitio junto
á Villa de Iguarassú; e para ·onde·-scm razão ou
motivo algum que util fosse aos povos ou á Real
Fa'.!lenda , . se mudou a feira dos mesmos gados
que se fazia tlesdc tempo immemoravel na Villa
de Goyana, ou uo sitio denominado a Cl'UZ de
:\fanoel'de Jesus, onde havia e ha presentemente
as necessal'ias pastagens,' para ~lue os pl'oprietarios elas boiadas fazendo pastorear os seus gados,
possão adquirir hum melhor preço pela concol'rencia de mercado, e as vantageus que devem
e peral' elo immen o trabalho e risco da conducção do proelucto da sua industria transportado ae
mais de cem, uozentas e trezeutas lego as, ficando
assim no caso de poderem satisfa7:el' o producto
das arrematações dos dizimas das Capitanias cenlraes, onoe se experimenta grande d.imiuuição
no pl'eço dos contractos desta natureza. E coJlhecendo o mesmo Senhor que este monopolio
tem siuo susteutado pOl' pessoas poderosas, e auxiliado pelos mesmos Fiscaes e Exactores da sua
Real Fazenda, a ponto de embaraçarem os marr.hantes com a pena de prisão e outras mais ad
libitum, para não virem comprar os, gados ao
sitio da Feira Velha, contra os saudaveis e liberaes principios de economia annunciados' e man.lados obserTar pIelas suas ulteriores e Reaes
detel'mina~ões, leis e mais diplomas com que o
mesmo Senhol' tem ultimamente emancipado o
BI'azil e todos o seus dominios, deixando fi liberdade do eommei'cio li prosperidáde do seus
habiníntes, e o augmento da agricultura e da industria ~ lo.Tltes da prosperidade nacional e esteio
dã"s rendas publiéa que formão a base e manutençilo do C(}l'PO polit<ico do Estado: deixando
pUl' o:ra 9 mesdlo Senhor de mandar tomar co!.
nhecimento ue<semelhantes absurdos, tão lesiyos
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aos interesses da soa Çôroa e bem do publico:
he servidu ordeDar, que a me'sma Junta, logo que
receber .â presente, mande. affixar Editaes as iIt1
na Villa do Recife e Oidade de Olinda, como na
VilIas de Iguarassú e Goiana dessa Capitania, por
onde conste ficar livre aos criadores de gado venderem este producto da 6ua industria ou na feira
antiga da Cruz Velha, ou na VilIa de Goiana, ou
em qualquer outra Villa, lnga\' ou sitio que bem
lhes parecer, ou m.elhor conveniencia lhes fizer,
sem que para a:veuda de taes productos possão os
Go veruadores, Ouvidores, Juizes, Magi trados
ou Camaras assignalal' sitio ou di h'icto a seu arbítrio, nem taxal' preço algum a tal genero dé
mercado, antes pre tando todo o soccorro, ajuda e faval" que lhes requererem 9S criaclores e
conductore das man adas, na certeza de que se
mandará proceder a devassa e castigo contra os
que por qualquer modo, via, maneira, ou fórm<l
iu ten tarem ou pl'oteg'erem o monopolio dos referidos g'ad'os, com infracção das leis e ordells do
mesmo. Senhor e prejuizo da sua Real Pazenda.
O que a mesma Junta a im tel1á entendido e executará como por esta se lhe ordena, sem duvida,
embaraço, tergiversação ou ohstaéulo algum,
remeltendo quanto antes certidão ao Real Erario
do cumpl'imento de ta Hegia deterniinação, Filippe Henriques da Costa a fez no Rio de Janeito, em 5; de Maio de 1809' -FI'ancisco de Paula
Cabral de Mello a fez escrever.-Conde de Aguiar,
-Extmltida do Liv. I, o de Reg. geral de Ordens
expedidas tis Juntas d~ Fazenda, a [l. 8!,.
'
AVISO

DO

5

DE MAIO.

l\1anuscripto authentico,

O Serenissimo Senhor Infante Almirante General' manda remetter a V. S, a inclusa relacão
dos pranchaes vindos a bordo da Dáo Conde, p~Ta
que V. S. cuide no seu formal e prompto de embarque, e a este respeito devo fazer presente a V.
S,', que cump.'e mandar recoUler ao Armazem quc
I'oi do pano, toda a madeira que fôr de facil transporte, concertando-se pl'omptamente no mesmo
Armazem toda as aberturas pOl' onde ella possa
ser extrabida. O mesmo Serenissimo Senhor 0)'dena, que nem o Triumfo do Sul, nem o Biate,
Dem outra qualquer embarcação semelhante, que
V. S. haja d'expedir, passe com effeito a seguir
1'iagem, sem o 1\1est1'e Ylt' primei ro a e te Qual'tel
General para receber os ol.'fieios cujo tranporte Sua
Alteza quíz.. encarregar-lhe, e no tocante ao me mo Ttiumfo cumprirá que V. S. passe as competentes guias pOJo onde conste até onde 1'ai soccorrido. V. S. ddvCl'Ú semelhanlemente receber o
massaroe destinado para a náo D. .João de Castro,
Tisto que com effeito não foi preci o emp,'ega-Io
no apparelbo daquella.tláo; mas ordena Sua Alteza
que passando 1'istol'ia-formal ao Conde Henrique,
V, S. informe se p-oderú seguü' viagem de Lisboa
até Inglaterra, comhoiaodo os navio do Commercio na monção pl:eseute, devendo V. S. fazer
constar quando poderá encoAtrar-se prompta a
mesma náo, para que com eft'eito dê o dilo com-
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boi. Ultimamente devo fazer saber a V. S. que
Sua Alteza estranhou muito: 1 ° que o Vice Almirante ~ntendente da iarinlla havendoJprincipiado
a observar o Alvará de 7 de Janeiro no tocante
aos Oillciaes de Fazenda empregados na Contadori!!, viesse depois alterar por ua pl!opria resolução
o mesmo Alvará de 7 de Janeiro no tocante aos
Ofliciaes de Fazenda<, e até .a pràtica de Lisboa,
facto que parece dig>rto de que V. S. procede a
inquirir sobre cUe com toda a circunspecção,
para que seja presente a Sua Alteza com todas as
suas circunstancia ; 2° ·que o Contador devendo
tão sómeJ?-te respo.nder a(í que lhe foi perguntado,
passasse o~ limites de te dever ao ponto de entrar
com alguma animosidade ,na repetição de hum
facto decidido por Sua AlLcza e na mais'inconsidel'avel indagação ou expo ição da plletendida razão
do mesmo facto; razão que não lhe foi 'pergunta
da" e na qual quando muito patentA'a 1Jll,.[Il, zelo
indiscreto " ten.do-Ihé aliós falhado hum bem entendido zelo em negócios de',muito maior ponderação, incluidos dentro d"os limites da obrigaçã'o
do se~1 cargo, e da sua 1'e ponsabilidade, que V.
S. fará oh el'1'ar ao mesmo Contador; signiGcan;
do-lhe, que sua. A,!te7la espera não torne a,reincidir
em bUD;la falta que ó pode encontrar desculpa
na irreflexão com que a este respeito se IWll're,
provavelmente fanando, a qual tambem se mani..'
festa, quando o m-esmo Oontador .assevera que
ha. sati fação cabal ante de se haver ajustarIa a
conta correspon d,ente; 5° que com eJI'C1to se procurasse traspassa!' a Ie'ponsaIDilidad de hum escrivão para outra S~~Jlaver lei que autorise
e te procedimento, sem hav.er pr~cedido ordem
('ormal do SeTeni simo Se'oho1" fl1fante, e em
constar que no traspa e se observa sem as formalidades convenientes ao bem do Real serviço; sendo aliás bem. claro, rue no ca o de falta fica,ra
muito mais prompta e' segura a indemnisação da
Real Fazenda, executando- e pelos oldos os bens
de dous individuo : pelo que manda Sua Alteza,
que jámais sc repilão .emelhantes factos tão despoticos e prejudiciaes, como á boa arrecadação
e á boa adminislraç,ão da ReaLFàzenda. UltimaInente manda Sua Alteza, que com os "enciment() de todos o Omciaes chamado 'á Coíltadoria
se observe de bóje em diante a pratica e tabe1ecida
em Lisboa, devendo o que se julgarem prejudicados, l'CCOTl'erem ao Príncipe Regente r"os o Sen hor, que bê só quem póde alterar a suas Reaes
ol,dens, ou expôr ao Serenissimo Senbor Infante
a razões que tem para que -lhes sejão concedidas
remunerações eX'traordina'rias,. as quaes sinão
para compensar-Dles os seus trabalho extcaordinarios e por e te motivo ordena Sua Alteza que
.lo é Pires Paraiso em quanto exi til' empregado
na Contadoria e no Inventario do que existe nos
Armaz.ens Reaés , vcnça 8:tiJooo réi mais do que
venceria so de,resse compa,receu tão sómeute de
malÜlã. Deos guarde a V. S. 'Quartel General da
l\l al'inh a , 5 de M.aio. d 1809. - José l\Iaria Dan~
ta Pel·cira. --- 8J!. J o é 1aria d'Almeida.

E 1809.
ORDEM DE
I'

6

DE MAIO.

Manusçl'iplo authentico.

I

, O Cí:rurgiãol\ló'r da Aormada Real fique na intelligencia de que· não de,ye contar como Cil'Urgiões do ilumero, todos aquelJes que não quizerem
ou não poderem servir como taês; pois a~tendido
o bem do Rea~'serviço e da Real Fazenda, QS hei
em tal caso por suspensos de todos os venoimeD'tos até (rue m~ iseja Jl1andaCld o contrario pelo
Principe Regente meu m'uito amado e pro7,ado
Senhor e Tio. Q'Ual'tel General dia l\'Ial'inha no Paco
dó Rio de Janeiro, em 6 de Maio de 1809.:....
Com a l'Uhrica do Infante Almirante General.
AviSO DE

6

llE MAIO.

Manllscripto autheotico.

O. $erenissirp.o .~C{]hor ,Infante Almirante General ordena que V. S. estranhe ii contadoria a 1'alt<;l de exactidão com que se tem havido ali seus. dif~e~'entes individuas em com parec~r á hora da en~rada, a d~ policia q\l appli,eação ao trabalho,' que
l~e-. tem sIdq, notado, fazeur~o-se e peoialmente
dlg.n., de re,p'aro e~ qQautp álluellas faltas, ,o primeIro .EscrJptur~r;1O pelo exemplo que dç;via dar,
em quanto a todos o Contador por não ter ,dado
parte omcjal d!3Has, como devêra praticar em todos os tempos, muit,o principalmente no çlo--actual atrazo d'e cripturação, pr01'eniente das J;Ile!>mas, faltas acontecidas immediatamente depois
que COI\1 elia se ailmtavão a do y. tema e ordem
CJ,uer. na distribuiç,ão do trabalhos, quer no forne~
Cl_mento dos AI'C?azens, nuer oa escolha e proporçao dos operanos. Todavia, que V. ,S. louve a
Roberto pias.Santo, Possidonio J o eLios, Ricardo A.lres Vill~la eJoão l\larcos dos Santos, por haverem s~dq os unicos q\le encontrou ú bora da
en~r~da na Contadoria quando principiou a inspe,cl:Jopa-la, bem como a João Capristano de Figueiredo, F!'an<Msco Lniz Coutinho e Joaquim de
Gouvêa, porque log'o depoj.s se apresentárão ús
horas competentes e assim pr seguirão. A estes
certificru;á V. S. que >0 Sereníssimo Senhor Inf~nte s~.propõe, ter com elle a seu tempo conslderaça,o correspondente aos seus mereciment,os
e assiduidade, sentindo Sua Alteza muito que não
deva proferir, inteiramente o mesmo a respeito de
hum Omcial tão habil como José João de Clarvalho; porém o mesmo Sereníssimo Súnhor ,espella
que possa ,vir a ter a satisfação de.dever pre~tar
~gual consideração as im a e te Omcial como aos
outros., que não nomeio e se fazem aliás recommen,davei pelas 'uas boas qualida,çles. Sua Alt"eza
manda emtim.louval' a V. S. pelo dicernimento e
zelo '\lue se divisão na çoota dada PQr V. S.. no
tocan,t? a esta inspeç,GãQ; e çPl quanto {IãO reg.ula
dl.':fi)?1,P;vamente tudQ o llu~ diz respeito á ContadOI'Ia ordena que V. S. cuide em fazer executal\
l?pntualn:ente o seu regulamento prQvisional.
Pelo,:WêUor dçs t~a~!lll,Çl .no decurso da inspecção
ref~rId-a, pela ~pJl1laQ.deJV, S. se concl!.Je, que o
nU?'lero dos Offic~aes Clmpregados he mai? que suffiClente; pe'o,que, se querem cpntjp~ar a per istjr,
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cumprc que advirtão se lhes convem mcreccr ou
esta continuação d'emprego seguida por huma
melhor situação, ou huma suspensão do me mo
emprego, e talvez huma despedida do Real erviço, coo forme o uso ou ahuso que forcm fazendo
da contemplãçiio e confiança do Serenissimo Senhor Infante, que mandaincumhir ao primeil"O
EscriptmarÍo tão sómente, Ludo o que lhe estava
detalbado, na hypothese de ser ajudado por João
Baptista da Siha, o qual deverit passar' para a
Mesa do genllros, até Sua A.lteza determinar o
que mclhor lhe parecer. Semelhantemente dcverá
passar Ricardo Ahe Vilella para ajudar Francisco Luiz CoutinllO, entrcs'ando a ua Mesa a Roberto Dias Santo , que pro eguirá, sendo ajudado por José Pedro de Souza e José Pires Paraiso,
para servir ua Mesa Fi cal das Contas, ou das
conccrnentes; bcm entendido que se tcrá sempre
em vista o recommendado no plano da organisação', a sabei": que nos ca,o extraordinal"ios serúõ
as i\lesas auxiliada por aqueHes conferentes de
que precisarem. Deos guarde a V. S. Quartel Gener,al da Marinha, 6 de ~laio de 180g.-José Maria Dantas Pereira. - SI'. José iUaria d' A.lmeida.
AI,VARA' DE

6

DE MA.IO.

eoIl. R,·az. - Delgado.

Eu O Principe Regente faço saher ao~ que o
presente Alvará com força dc lei vircm, que 11avendo determinado pelo AlvaTá de 10 de Maio do
anno passado que todos os aggravos ordinarios e
appel111çõe do Pará, Maranhão, Ilha dos Açôres e !\ladeira, e da Relação da Bllhia, que dantes
se interpunbão parll a Casa da Supplicação de
Lisboa, se interpuzessem para a do Brazil, para
obviar os inconvenien~es que re. ultavão aos meus
fieis vassallos dc ficarem os seu litigios sem ultima decisão pcla intClT'lpção da communicação
com a Capital, por se achar occupado o Reino
pelas armas francezas: e tcndo penúittido a divina providencia que se libertasse de tão violenta
e tYl'anna opprcssáo, franqueando-se por este
meio a antiga communicação do meus dominios:
onsidcl'llndo (rue he mais faci! e breve a das Ilhas
dos Açôre , i\Iadcira e Porto Santo, Parú e Maranhão com a Cidade de Lisboa, dn que com
csta Côrte, sendo por isso muito mais commodo
ao meus fieis vassllUos habitantes de tas partes
dos meus Estad"',. <[ue os seuS pleitos se decidão
cm ultima insfUl'vra naquelle lugal", para onde
são mais curtas e frequentes as 'viagens: hei por
hem, revogando 'Ilesta parte o m!lncionado Alvará de Iode Maio do anno passado ordenar que
daqui em diante todos os aggra vos ordinarios e
appellação das lihas dos AçÔ1'es; l\1adeira e POI'tO
Santó, e do Pará e l\1aranllão, sejão interpostos
para a Casa da Supplicação de Lisboa, como anteriormente se praticava, ficando para a do Bl"aúl o:; que sahirem da Relação da Balúa, e do
districto da antiga Relação do Rio de Janeiro.
Pelo que mando, etc. D,!-do no Pal!J.ciO' do
Rio de Jllneiro, em 6 de Maio de 180g.-PRrNCIPE
com guarda.-C,onde dc Aguiar. -Com 0$ Registos competentes.

TOMO

I.

'

A.VISO DE

:f

DE MUO.

l\1anuscl'ipto aulhentico.

Sendo Sua Alteza Rcal o Pl'incipe Regente
No 50 Senhor servido mandar baixar o AlYará
incluso, afim de se~"emjgualadas no eu "Valor as
moedas de prata e cobre, sendo ellas do .me mo
tamanho, se remettem nesta occa ião á Junta da
Real Fazenda com a ordem re pectiva dOlls ponções, para com enes serem marcadas as dita
moedas, e girarem conforme o mesmo Alvaril,
cuja operação se faz sendo limpa a po nção da
cera com que "Vão cobertas as Armas Reaes, e
posta a moeda sobre hum ferro bem liso, e dando-se huma pancada forte de martelo sobre a
ponção, para ficarem as Armas Reaes imprimidas. O que av' o a Vm., para que deste modo
tenha o eu devido cumprimento o dito Alvará.
Dca guarde a Vm. Contlldoria geral da terceira
Repartição do Real Et'ario, em 7 dc !\laia d
180g. -Francisco de Paula Cabral de 1\IeHo Sr. Manoel José Rodrigues Bolonha.
Igual Aviso e na mesma data foi expedido ao
Escrivães e Deputados das Juntas de Fazenda de
Pel'l1ambuco, Ceará e Maranhão. -Extrahido do
Liv. 1. o de Reg. geral de Ordens expedidas ás Juntas de Fazenda a {l. 86.
PROVISÃO DE

8

DE MA.IO.

Manuscripto authentico.•

O Conde de Aguiar, do Conselho de Esta-

do, etc. Faço saber ú Junta da Administração e
Arrecadação da Real Fazenda da Capitania de
Pernambuco: que o Principe Regente No so Senhor he servido determinar, que a moeda ou
peso hespanhol de prata gire na receitas e despezas da suaReal Fazenda com o valor de 750 r .,
que corre ponde a roo réis por cada oitava de
prata. O quc se participa a essa Junta de ordem
do mesmo Senhor, para que faça cumprir- e ta
Real dcterminação sem duvida ou embaraço algum. Francisco Lino da Silva Serqueira a fez
no Rio de' Janeiro, aos 8 de 1\Illio ie 180g.Francisco de Paula Cabral de Mello a fez e crever. -Conde de Aguiar.
Na mesma data se expedirão iguaes Provisões
ás Capitanias da DalIia, Pará, l\'Iaranhão, Parahiba e Ceal"ú. - Exlmhida do Liv. 1. o de Reg. geral de Ot"dellfi expedidas ás Juntas de Fazenda a
{l. 861'.
PROVISÃO DE

9

DE MAIO.

l'ilanuscripto authentico.

O Conde de Aguiar, dp Con elho de Esta. do ,etc. Faço saber ir Junta da Administração e
AJ"recadação da Real Fazenda da Capitania de
Goiaz: que o Principe Real _ os o Senhor foi
servido mandar l'emettel' o Alvará incluso de 18
de Abril do corrente anno, para que es a Junta
o faça executar, marcando-se com as suas Reae
Arma as moedas que forem entrando nos cofres, da Real Fazenda, para serem depois cmit4~
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tidas com o valor prescripto no mesmo Alvará,
e remettendo-se a este fim dous ponções. O que
essa Junta assim terá entendido e fara executar.
João Rangel de Azevedo Cou~\nho a fez no Rio
de Janeiro, aos 9 de Maio de II'og. -João José
Rodrigues Vareiro no impedimento do Contador
geral a fez escrever. - Conde de Aguiar. -Extmhida a (l. 113 do Liv. Iode Reg. de Provisões
expedidas pela Contadoria geral da segunda Repartição do Thesouro, desde jllf.aio de 1808 ate Fevereil:o

de 1810. .
ORDEM DE

10

DE MAIO.

l\1anuscripto aulhentico.

O Serenissimo Senhor Infante Almil'ante Ge~
neral manda remeller a Y. S. a inclusa copia da
Portaria expedida ao Tbesoureiro geral das tropas de ta Capital, para V. S. cuidar em CU01pPÍla pelo que lhe diz respeito. Deos guarde a V. S.
Quartel General da Marinba, Iode Maio de 180g.
-;- José Maria Dantas Pereira. - SI'. José Maria
de Almeida.
« O Thesoul'eiro geral das tropás desta Capital
fique entendendo que, pua melhor se executar
o Alvadl de 13 de Maio de 1808, ua parte em
que manda pagar pela Repartição da i\larinha os
soldos dos Officiaes da Real Armada, quando
andão embarcados, e pela da TJlesouraria os de
quando e5tes mesmos Officiaes existem desembar(;ados, cumpre que as guias da meSma Thesouraria incluão todos os mezes vencidos até o do
armamento inclusive: e este será constante ao
mesmo The oureiro geral por documento assignado pelo Escrlyão da mostra, e rubricado, ou
pelo Intendente da Marinha, ou por ql1em suas
vezes fizer. Quartel General da Marinha, 10 de
Maio de 180g. -Com a rubrica do Infante Almi ran te Gen eraI. »

ORDEM UE

12

DE ~IAIO.

Manllscripto a~thentico.

o Chefe de Diyisão Vice-Intendente da Real
l\1arÍl !la mande abonar c pagar immediatamente
pelas de 'pezas extraoruinaria' do Arsenal Real da
àlarinha, a dcspeza de alugueis de seg'es que paTa
en iço do Quartel Genel'al da Marinha fez o
Chefe de Divi ão Ajudante de Orden , JO'nacio da
Co ta Quintella, na semana que findaSabbado 12
do corrente, continuando para o futuro a abonar
e pagar logo aos Ajudantes de Ordens de Semana
e aos mai empregado no Quartel General a despeza ~e ege e .eavalgadUl'as que fizerem para o
menelO~ado. ernço e.ndo os bilhetes da conta por
clle a 19nada e legali ada com a assignatura do
Seel'etario do expediente do Quartel General da
Marinha. Quartel General da Marinha em 12 de
i\Iaio de 18. o. -Com a Rubrica de S~a Alteza o
,erenissimo Senhol' Infante Almirante General.

ALVARA.' DE

12

Coll. Braz. -

DE ~iA.IO.

Delgado.

Eu O Principe Regente, como Governador e
perpetuo Administrador que sou do Mestrado e
Cavallaria das Ordens lilitares de No so- Senhor
Jesus Christo, S. Bento de Aviz e S. Tiago da Espada: Faço aber aos que este Alvará virem, que
tendo consideração ao que me representou o Escrivão da minha Real Camara e expediente do
Tribunal da l\lesa da Consciencia e Ordens deste
Estado do Brazil, sobre a necessidade que ha de
erear maior numero de Olliciaes, que trabalhem
no aviamento dos papeis que se expedem por esta
repartição, e de estabelecer e regular os emolumentos que o Presidente, Deputados, Escrivão da
Camara e Officiaes da Secretaria devem levar; e
havendo respeito ao que sobre esta materia me
foi presente Jlm duas Consultas do mesmo Tribunal; considerando por buma parte, que os l,'1egocios da sua deper;Jdencia, que em Lisboa se expe(lião por quatro Secretarias, são nesta Côrte expedidos por huma; e attendendo por outr(l parte
ao decóro dos lugares, ii carestia dos viveres e á
decente sustentação que por direito natural he devida aos que trabalhão; fazendo constar na minha
Real presença, que a re"peito do Presidente não
ha regimento ou lei que taxe os emolumentos que lhe pertencem; que a respeito dos D<:putados he inobsel'vavel a resolucão de I I de Dezembro de 1750, que o Ahará de ;5 de Março de 1754
mandou obsenar, e que, feita a comparação dos
tempos, be hoje muito diminuta a taxa dós emolumentos estabelecidos no Alvará de 18 dc 1\larço
de 1795, principalmente no que toca ao Escrivão
da Camara nas laboriosas repartiçõe da fazenda
dos cativos, de defuntos e ausentes, e expediente'
da lesa, a re peito das quae não ha outro regulamepto, que o citado Alvará de 25 de Março
de 175':,.
E querendo eu estabelecei' sobre este objecto
huma regra proporcionada á multiplicação do trabalho, á decencia do' empregos e á manutenção
e independencia dos que os servem, o que muito
importa ao meu Real erviço: hei por bem, conformando-me com o parecer da referida Me'a,
ordenar o seguinte.
CAPITULO PRIMEIRO.

1. o O Presidente do Tribunal levará das habilitações de CavalJeiros de qualquer das tres Ordens
Militares 4:t/Jooo réis por cada huma; e das habilitações de Freires e pl'oprietarios de Offiuios levará ómellte 2:t/JUOO réis.
2. o Os Deputados do mesmo Tribunal levarúõ
por cada huma das referida habilitações de Cavalleiros 2:t/J!~OO réis ; e de cada huma que se fizer
de Freire e proprietario de omcios 1:t/J200 réis.
5. o Das Provisões de Ereccão de 1l'mandades e
Capellas particulares, e de confirmação de Compromissos e empl'azamentos, levará eada hum dos
Deputados que a signarem, 1:t/J600 I'éi .
{I. o Das Proji ões de licença concedida l;om
vencimento de COllgTua a Dignidades, Conegos,
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Parochos, ou quaesquer outros Beneficiados para
estarem fóra de suas residencias por tempo de seis
mezes e de provimento de Officios por tempo de
hum anno, Levará cada hum dos Deputados que
as assignarem, I :tJ;200 réis; e sendo humas e ou, tras passadas por mais tempo, cresceráõ as assignaturas ii proporção ..
5. ° De quaesquer outras Provisões, levará cada
hum dos que as assignal'em 800 réis, como pelo
Alvará elo primeiro de Agosto do anno passado fui
servido conceder ao Desembargo do Paço.
6. ° Das Cal'las de pos e das Commendas e Alcaidarias l\'lóres, e das arrematações que de humas
e outras se fizerem quando estiverem vagas, levará a Mesa tres marcos de prata; e das remessas e
arrecadacões de dinheiros de cativos e de defuntos e a us'entes , le,rará meio pai' cento, (fue seráõ
divididos igualmente pelos Deputados, na fórma
já permiltida no Regimento de 25 de Março de
1754, conciliado com o Alvará de 9 de Agosto
de J 759'
Em tudo o mais se regulará a !\lesa pelos Regimentos do Desembargo do Paço, como tenbo
determinado.
CAPI'!'ULO lI.

1. ° O Escrivão da minha Real Camara e Expediente do Tdbnnal, pelo seniço de processar as
habilitaçõe dos CavaHeiros de qualquer das tres
Ordens Militares, lavrar as sentenças e passar as
Certidões de corrente, le,ará por cada llUma
12:tiJ8oo réis; e pelo mesmo serviço nas hahilitações de Freires e proprietaeios de Officios, levará
por cada huma 4:tJ;000 réis.
~." Das Cartas dos ~linistros do Tl'ibunal, levará 6:tJ;4oo réis; e o mesmo levará das Cartas ou
Alvarás de Juizes e ([uae quer outros ~l\'linistros das
Ol;dens e Procuradores da Cazenda dos defuntos e
ausentes, CapeUas e Residuos, endo Desembargadores, 'ou tendo uso de Béca; e. não tendo algumas destas qualidades, levará ómente 4:tJ;ooo
réi .
3." 'Das arrecadacões e remessa de dinheiros
pertencentes á repa'rtição de cativQs, defuntos e
ausentes, terá o que lhe está concedido pelo Alvará de 23 de Março de 175!b Capitulo primei1'0, § 2°.
4." De cada buma Carta que se lavrar na sua
Secretaria da apresentação de Dignidades, Canonicatos, Igrejas e quaesquer outros Beneficias do
Brazil e Domínios Ultramarinos, levará 3:tJ;600
réis.
,
5." Dos Alvaras de mercê, promeSSa "ida concedida, ou supervivencia de Commenda Alcaiuaria Mór, ouPen ão, levará 5:tJ;200 réis ; e )1avendo faculdade de u ar de de logo da ln ignia de
Commendador, levará pelo mesJnos 6:tj)400 réis,
e esta mesma quantia levará pelas Caltas de Commendas, Alcaidarias i\lbres, ou Pen ões.
6. ° Das Cartas de po e levará hum marco de
pl'ata, e da al'rematações de Commendas e AIcaidarias MUl'e.s, levará o mesmo que das arrematacões das rendas do !\Ie trado LeTal' o E criTão do
Dl~U C~nselho da Fazenda.
7.· Das Cartas de I?relados levaJ'ú 7:tj)200 réis,
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e dos Alvarás de mercê de propriedade de Offieios
( que todos ão de nova mercê por estar abolido o
direito consuetudinal'Ío) havendo de pa' ar- e
Cartas em virtude deHes, le\'arfI 3:tiJ200 réis;' e
valendo como Cartas e não havendo de passal'-se
outras, levará por cada hum do sobreditos Alvarás 4:tJ;000 réis.
8. ° Das Carta de Officios que se lavl'arem
sem preceder AI,ará, que são as de Direito proprio das Ord~ns que e provem pelo Expediente
do Tribunal, levará 2 "{~oo réis, e pela Cartas a
que anteceder Alvará, {~~ooo réis.
9. ~ Dos Ahral'úS de Freires Conventuae leva- \
rá 2:tiJ!~00 réis: o mesmo levará da Cartas de Habitas de Caval1eiros de qualquer das tres Orden
Militares; e do Alvará de Cavalleiros e Profissão, levará 1:tJ;200 réis por cada bum.
10. ° Das Cartas de Freires CleJjgos, levará
~:tJ;000 réis, e do AlTará de Profissão 1:tJ;200 réi .
11.° Das Cartas de Confirmação de emprazamentos que e passão peLa Mesa, levará 4 "800
réis.
12." Dos 'Alvarús de denuncia, renuncia, ou
lembrança de omcio ou Beneficio das Orden , e
repartição da fazenda do defuntos e ausentes, levará '3:tJ;200 réis.
13." Dos Alvarás de congma ou mantimento,
leTará 2:tJ;400 réis; e pelos de conces ão de Habitos Canonicaes, 6~4,oo réis.
14.° Das Apostilla que se pozerem em A.harás, ou Cartas, levará o mesmfl que se tiver Levado pelos mesmo Alvarús ou Cal'tas.
'15.· Das Certidões de corrente dos iUinistro ,
levará 960 réis por cada huma, e das Certidões
que se pa sarem na sua Secretaria a requerimentos de partes, levarú metade da sua importancia.
CAP J'!'ULO III.
I. ° Os Officiaes da SEleretaria levadlõ os emolumentos que lhes forão taxado pelo Alval'á de
18 de I\'larço de 1795, Capitulo II, ú excepção
das addições seguintes.
2." Pelas Cartas que lavrarem de Habitos de
Cavalleiros de qualquer das tl'es Ordens l\Ii'litares,
levarúõ por cada huma 2:tJ;000 réis; e pelo Alal'ás de Cavalleiros e Profissões 1:tJ;000 réis pOJ'
cada huma.
5.' Pelas Cartas de Freires Clerigo , le arúõ
por eada húma 1 :tJ;60o reis, c peLos Alvarús de
Pron são 800 I"éis.
4.· Pelos Alvarás de mercê de propl'~edade de
offieios, levaráõ 2:tiJ40o I'éi , seja qual fôr a ua
lotação' e outra tanta quantia pelas carta de
pl'opriedade em que se devem incorporal' os mesmos Ahal'ás. A mesma quantia lcyaráõ pelos 1varás de mercês, prpmessas, ,ridas concedidas,
e~supervivencias J.e Commendas, Alcaidarias l\lóres ou Pensões; e ha vendo faculdade de usar
desde logo da in igI\ia de Commendador, levarúõ 4 . 000 réi :
5. ° Dos ALvarás de concessão de Habitas Canonicae , Le"aráõ ~'ooo l'éi , e dos lvarús de.
Congruas ou mantimentos le,aráõ J :tJ;200. réis.
6.' De cada huma Provisão q~e passarem eru
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consequencia de resolução de consulta, e das de
conQrmação de emprazamentos, levarâõ I :tj)6oo
réi ; e de todas as outras levaritõ I :tj)200 réis ,
não excedendo quaesquer dellas de duas laudas:
e no excesso levaráõ mais em humas e outras
(~oo réis por cada lauela que exceder, ainda que a
ultima se não escreva toda.
7, o Da Provi ões de. liceoça a Dignidade ,
Conego , Parochos, e quaesquer outros beneficiados, para estarem fóra de sU<j.S residencias até seis
mezes com vencimento de congrua; ~ das de
proyjmento de offieios por tempo de hum annó,
leyarúõ o que uca di po to na regra geral da
Provi ões: passando-se porém por mais tempo
que o referido, le aráõ o emolumento ii proporÇão, como uca di posto a respeito das a signatura .
8.· Da Provisões de informe levaráõ 240 réis;
e pelas copias da' petições que na costas della'
se traslildão, levarúõ 200 réi5 por cada lauda,
ainda que a ultima se não e creva toda: e o
me mo e da mesma fôrma levaritõ pelas cel·tidões
e copjas que p<lS arem a requ'erimento de partes,
do qual emülumento pertence metade ao Escrivão da Camara, que as deve assignar. Ma endo
escripturação em latim lévaritõ dobrado.
g. o Das buscas que se fizerem a requerimentos
de partes, ou em beneficios de tas, levaritõ por
cada aono 200 réis, não havendo respeito ao
anno immediatamente pre ente ao requerimeuto
ou despacho; e não excedendo nunca' o emolumento das buscas a 2:tj)!j,00 J'éis, por maior que'
eja O numero dos annos. Quando as partes apontarem o anno, levai'áõ sômente a busca desse
anno.
10.' De toda as eguodas vias que-se passarem
a requerimento de partes, levaritõ os emolumentos que e ti ,""erem levado pelas primeiras.
I). o Além dos dous Officiaes maior e menor,
que pelo Alvará de 22 de Abril de ) 808 fui servido conceder á Secretaria do Tribunal: hei por
bem crear mais tres Officiaes que trabalhem no
expediente da me'ma Secretaria, a saber:' hum
segundo Offieial menor com o ordenado de 200:tj)
réi ; e dous Officiaes papelistas Com o ordenado
de 150:tj)000 réis cada hum. Havel'á mai 'na dita
Secretaria hum Praticante que crvirá de Porteiro e tratará da limpeza della, com o ordenado
de lOO:tbOOO réis, e em emolumentos.
12. o Do emolumentos que sou ervido conceder ao Omciaes da Secretaria, levará o Official
maior metade de todos elles; e dividida a ontra
metade em tres parte , levará huma o primeiro
Omcial menor, e as outras dua seráõ divididas
pelos lres Officiae que se segnem.
15. o Pelo que pertence ao Registo, se ob ervarol s mpre o § 28 do Capitulo 50 do Regimento
de 18 de Março de 17g5.
1{,. o Em tudo o qne neste Regimento não ,'ai
expressado, fiquem em seu vigor os Regimentos
e uso que actualmente e ob ervão.
Pelo que mando, etc, Dado no Hio de JaneiJoo,
em 12 ele llIaio de I 80g. - PRl~OfPE com guarda.
-l\larqu z de Angeja, Presidente, - Com os Registos competentes.

DECRETO

DE

13

DE MA.IO.

Manuscl'ipto authcntico.

Por justos motivo que me forão presentes e que
se fizerão dignos da minha Real aUenção : hei por
bem que os l\Ionsenhores que constituem as oito
dignidades da minha Real Capella desta Capital,
vençãb eada hum, em lugar da Coogrua que actualmente percebem, a de goo:tj)ooo réis por anno;
com deolaração porém, que os iUollsenhor'es
Joaquim da Nobrega Cam e Alboim e Antonio
José da Cunha e Vaôconcellos oontinuem a percebeI' ele Congl'Ua a mesma que leva"ão em Li boa pela folha da Patl"iarchal: e oulrosim que os
Conegos da mesma CapeJla venção tambem· de
Congrua aunual a quantia de 500.' 000 réis ,
com que seráõ mettido em folhas na forma do
estilo. O Conde de Aguial', Presidente do meu
Real Erario o tenha assim entendido, e o faça
executar em embargo de quaesquer leis ou di posições em contlario, Palacio do Rio de Janei1'0, em 15 de Maio de 1809' - Com a rubrica
do Principe Regente Nosso Senhol·. -Extrahida
do Liv. de DCC"~los dos annos de 1808 a 180g
a {l. 195 v.
DECnETO DE

13

I

DE MA.IO.

Col!o Braz. - Delgado.

Sendo de absoluta necessidade proveI' a segurança e tranquillidade publica desta Cidade, cuja
população e trafico tem cre cido con ideravelmente, e se augmentará todos os dias pela affluencia de negocios inseparavei elas grllOdes Capitaes; e havendo mostrado a e:\."Periencia que o
estabelecimento de buma guarda militar de Policia he o mai proprio não so para aquelle desejado fim da boa ordem e socego publico, ma'
ainda para obstat' ás damnosas especulações do
contrabando que nenhuma outra proyidencia,
nem as mais rigorosas leis prohibilivas tem podido
cohibir: sou servido crear huma Divisão Militar da •
Guarela Real da Policia d.esta Côrte, com a possivel semelhança daquella que com tão reconhecidas vantagens estabeleci em ,Lisboa, a qual se
organisará na conformidade do plano que com
este baixa, assignudo pe\o Conde ele Linhares,
do meu Conselho de Estado, Mini h'o e Secretario de Estado dos Negocios Estrangeiros e da
Guerra. O Conselho Supremo lilital' o tenha
assim entendido, e o faça executar na parte que
lhe toca.. Palacio cio Rio de Janeiro, em 15 tIe
!\laio de 180g. -Com a rubrica do Principe Regente o so Senhor.
COllIPosrçAõ e "egalação da Diúsáo llfilital' da Gaar'da Real da Policia do Rio de Jalleú·o.
ESTADO MAIOR.
I Commandante com a patente de Sargento
1'lúr, por mez 45:tj)000; I Ajudant~ com a graduação de Capitão, que deve servil' de segundo
Commandante, pOl' mez 24:tj)000; I Furrrú l\1ór
para servir de Quartel Mestre, oom à graduação
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de primeiro Sargento, por mez 1o~ooo; ~ BaF~
gento de Brigada para servir de Secretario, ,por
mez 10~000; 1 Ajudante de Cimrgia, pur mez
6./i)00o.,-TQtal de praça 5.
'
PRlI\lF.IJIA

C~MPUmIA

D,E HiFANrr Jl..lA.

1 Tenente CommandaOte, por mez 18./i)000;
primeir? Sargento, por dia 280 réis; 1 segundo dito, por dia 240 réis : 'I Furriel, por dia .200
reis; 4 Cabos, por dia 12o'réi ; 4 Anspeçadas',
por dia 100 réis; 1 Tambor, pOI'.dia 100 reis;
{~o Soldados, poi' dia 80 rp: - Total de praças 55.
I

SEGU.

DA CO:\lpUo'In:l

DE l!\F'A TElUA.

"

Como a primeira.
TERÇEIRA

CO:Ml'.A.'NUl/~

DE

~

F,ANTE)l.l,,L

1 Alféres Commandante, por mez
O mais como as outras.

14~000.

COMI' ANllIA DE CAv .<\.LI;ER IA.
(

1 Alferes Commandante, por mez 16~000;
1 primeiro Sargento, por dia 520 réi ; 1 segund9 dito, por dia 280 réis; 1 Furriel, por dia 2{~0
réis; 4 Cabos, por dia 140 réis ; 4 An peçadas,
por dia 120 réi'; 1 Trombeta, por dia 500 réis;
I Fel'l'ador, por dia 200 réi ; 40 Soldados, por
dia 100 réis. - Total de praças 54.
Rec::apilulação.

Sargento Mór Commandante
Capitã'Ç> Ajudante. .
Tenentes.
Alfere
.
Furriel.
.
Sargento de Brigada.
1·' Sargentos de Companhia
2"' Ditos de dita. ,
Furrieis
'
.
Cabos
.
Anspeçadas e Soldados.
Tambores e Tl'ombetas.
Ajudante ue CiTurgia (não
combatente). '
Ferrador (dito)
. '. .
Total. .'. 218 Praças.
I,· O Commandante desta Guarda será ugeito
ao Go,'ernador das Armas da Côrte, de' quem
I'eceberá o santo todos os dias, e ao Intendente
geral da .Policia para a ex.ecução .de todas as 'suas
requisições e ordens que irá em pessoa receber
todas as manbãs, sendo obcigado a dar a hum e
a outro parte de todos os succe sos e novidades
que ti verem aoontecid-o no dia e noite precedente, além daquelIa que deve dirigi!; ao Miuistro de
Estado dos Negocios da Guerra, e ao dos Negocios do .Brazil, que o he tamJjem da Faze'nda.
2Jf Esta Guarda será t'011mada elos melhores
~oldados escolhidos entre os quarro Regimentos
de Infanteria e Cavalleria de linha da guarnição
TOMO I.
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desta C@J;te; não só l>ela p)'eferencia da sua 1'0lmstez illdi pensavel para a func ões do penoso
e aturado serviço a que são destinado.s, mas ainda
pela cilcunstancia· de melhor morigeração e conduct:;\: os respectivos Coroneis, segundo as Ol'~
dens que receberem do General, farão pois esta
. exacta e escrupuJo a e colha, elde ignaráõ agsim
segundo a força actual do seus COl'pO , o contingente que tem de dar para a IOI'matura desta
Guarda, devendo comtudo erem e tes 01dado conservadps no ca co e seniço do Regimeuto~, até que este corpo, fornecido do seu armamento e fardamento, po 'sa começlar o seu
particular serviço.
5. o Existindo nos mesmos corpos de linha da
g'ua~nição desta Côrte alguns Olliciae il1 fcriOI'e
e soldados que farão, da Guarda Real da Policia
de Lisboa, devem estes com prefer,encia ser cbamados para este serviço que já tem a vantagem
de conhecer, tornando-se a sim mai faci! a maneira de dar a e te corpo aqueUa clisciplina particular' do seu serviço detalhado de patrulhas
rondas.
4. o O uniforme e armamento deste corpo seráõ completamente semelbantes aos da Guarda
!leal da Policia de Lisboa,
5. o Além do soldo já mencionado na formatuJ:a deste corpo, terá eUe pelas respectivas repartições os ,'encimento5 que se costumâo fornecer
aos mais corpos de linha desta ll:uarnição; ma
o seu primeiro armamento e fardamento será
apromptado pelo cofre da Policia, a cujo cargo
está completamente esta cteação.
'
6.· Devendo este corpo ser estabelecido em
quarteis coUocados de maneira que possão abranger a guarda 'e vigia de toda a Cidade e seu
contor-llos, seráó as quatro Companhias que o
compoem, estacionadas pela maneira seguinte: ii
de Ca-valleria ficará no Campo de Santa Anna; a
primeira de Iofanteria no sitio chamado do Vallongo, da esquina do Lhramento para o Trapiche
da Saúde; a segunda no lugar da Prainha, e a
terceira no Campo da Ajuda para a Lapa do De terro: estes quartel. em quanto não ão convenientemente formados, poderÍlõ er arranjado
em alguns pequenos predios que a Policia para
isto possa preparar.
, .• Cada huma des as Companhias deve empr~gar diariamente em serviço a terça parte da
sua força actual, que de dia occupará o respectivo corpo da guarda, e de noite sahiráõ em pequenas patrulbas para rondarem reveza~aD1ente
aqnelIa parte do districto que lhe está confiada;
e de certos em certos periodos, qt;anclo o Commandante julgar conveniente, fará dar por toda
as Companhías huma batida gel'al sobre o local
- que se tiver em snspeita.
8:· Os Ofliciaes respectivos assistiráõ o mais
perto que ser possa do alojamento elas suas Gom·
panhias, para manter nesta aquel1a disciplina e
boa ordem que convém particularmente o de
Cavallaria, que deve vigiar miudamente no trato e sustento dos cavallos, em que a mais pequena
negligencia deve ser 'asperamente castigada; e
hum Oflicial inferior assistira sempre ao serviço
. 45
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da cavallariça, por cuja ordem será responsavel,
tanto de dia como de noite.
9'· Baveráõ ranchos em todas as Companhias;
os respectivos Commandantes procuraráõ que
sejão sufficientes e regulados de maneira que o
soldado ache o seu sustendo a horas proprias,
pois que o seu penoso exercicio exige esta pl'O-'
videncia.
10. o As revistas' se farão de manhã e á noite, de"en~o ser punidos os que faltarem; e, se o aquartelamento o permittir, se exigirá que não só todos
os soldados, mas ainda todos os Officiaes inferiores pernoitem no Quartel, ii porta do qual existirá
sempre huma sentinellª: a g-uarda se reqderá
todos os dias pelas sete horas da manhã.
11. o As patrulhas rondantes embat'açaráõ qualquer grande ajuntamento de noite; e prendel'áõ
por suspeila toda a pessoa que não obedecer ii
voz que se 'lhe der.
12. o Havendo huma hora determinada para se
fecharem as -vendas, casas de café, bilhares,
etc; as patrulhas tomaráõ o nome da pessoa que
in/bnglr esta ordem e as indicações da casa e da
rua, para depois darem parte ao Ajudante encarregado de tomar ,relação dos acontecimentos da
noite, fazendo assim depois hum mappa porcIue
de1'em formalisar-se as partes mat'ias ordenad!ls
no artigo primeiro, e mais especificadamente a
que se deve dar ao Intendente Geral da Policia.
15. o Toda a patrulha que de ma ou de noite
prendtr pessoas suspeitas, ladrões, ou assassinos,
os conduzirá logo á prisão determinada pela Policia, recebendo do carcereiro o competente recibo.
14. o As patl'Ulhas de infanteria de noite não andaráõ em continuado giro, mas de espaço em espaço se ocultaráõ em sitio mais reservado e no
maior silencio, para poderem escntar qualquer
hulha ou motim, e apparecerem repentinamente
obre o lugar da desordem: a Cavallaria deve semelhantemente parar em differentes ruas e conhe<;el' bem as suas travessas, para que possa cortar a
fugida ;~ qualquer delinquente que queira evadir-se.
15. o Em caso de incendio, seja de dia ou de
1I0ite, de"Vem os Corpos das Guardas postar-se
junto aos seus Quarteis, deixando ao serviço dos
Piquetes dos Regimentos a diligencia de acomrem ao fogo, não se distrahindo assim, para poderem melhor occorrer a qualquer msturbio que
occasionalmente se manifeste, devendo dobrar"e então as patrulhas de Cavallaria.
16. o Ficando por este modo convenientemente
acautelada a gllarda e vigia da Cidade, ficar!! ces'ando com e te serviço o das rondas que se exigião dos Corpos l\lilicianos e de Linha; conserando e_te todana nos seus Quarteis os Piquetes
que devem auxiliar a Guarda da Policia em qualquer occorreneia em que se requeira a sua cooperação.
I'.' Qualquer Corpo da Guarda Real da Policia, eoconh'ando o Santíssimo Sacramento, seja
de ma ou de noite, lhe rcnderá as honras de,·jda ,mas nunca deixará o seu posto. OsCorpos das
Guardas se poraõ em 'al'~as par'a qualquer Corpo

de Tropa armada que passal' ao seu alcance. As
sentinellas farão as honras do costume a todo o
Official -vestido de seu uniforme, e apresentaráõ
as armas aos Officiaes Generaes para os quaes sahirem as guardas. Em concol'rencia com qualq1;ler
outro Corpo de Tropas terá o lugar de honra a
Guarda Real da Policia, conforme a antiguidade
da sua creação.
18. o Todo o commandante de patrulha que por
omissão deixar escapar hum ladrão ou assassino, será demittido e posto em Conselho de Guerra.
19. o Todo o Soldado que faltar ao seu dever,
que não ~igiar á roda do seu posto, deixando de
avisar a tempo, ou o que faltar á revista, será castigado pela primeira -vez com oito dias de serviço
effectivo no Quartel; pela segunda vez com quinze dias de prisão, e reincidindo, sel;á expulso -vergonhosamente, pal'a ser julgado em Conselho de
Guêl'l'a segundo o rigor das leis Militares.
20. o Todo o Oaicial inferior ou Soldado que
fôr accusado de haver recebido qualquer premio
para deixar escapar hum culpado, será preso e
posto em Conselho de Guel'ra.
21.· Como hum dos serviços a quê esta Guarda particularmente se destina, h.e o da exlincção
do contrabando., lhe pertenceráõ todas as tomadias que delle fizerem, depois de deduzidos os
Reaes direitos, que se devem receber na Alfandega, e as despezas inherentes ao Processo por
que ellas devem ser julgadas perante o Superintendente dos contrabandos e descamiohos dos Reaes
direitos, o qual com mais dous Adjuntos julgará em Relação todas as causas desta natureza;
e por isto receberáõ seis por cento do valor das
tomadias, dos quaes tres sel'áõ para p Juiz Relator, e .os outros'tres para os' Adjuntos.
22. o Devendo estes generos apprehendidos entrar na Alfandeg'a como he costume, dali se remetteril o seu importe liquido, depois da já referida deducção tios Reaes direitos p31'a o cofre da
Policia, _sendo dali mesmo que os Juizes hão de
receber o seu premio pela certidão da Sentença,
que o Superintendente deve enviar ao Intendente
Geral da Policia; e então o liquido se entre~'ará
aos apprehensores, de,'endo o Escrivão, que seri!
o da Correição do Crime da Côrte e Casa, receber as custas da parte condemnada.
'
25. o Não sendo o trato deste indispensavel pequeno Processo occupação propria de Soldado,
'deverá o Corpo da Gual'da da Policia ter hUl'Q
Procurador que sollicite e promova estas causas,
ao qual se darú o premio que parecer conveniente e proporcionado.
24. o Além das providencias que ficão assim ordenadas, cumpre ao Governador das Armas dil
Côrte, e ao Intendente Geral da Policia, segundo
o conhecimento que a expel'Íencia fôr dando, indicar depois quaes sejão as modificações ou alterações que CODvenhão fazer-se, para que este estab'elecimento corresponda ao util fim a tlue se
destina.
Palacio do Rio de Janeiro, em 15 de M.aio de
1809. - Cond~ de Linhares.
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DECRETO

DE

15

DE MAIO.

Manuscripto authenlico.

Attendendo ao que me representou José Leocadio do Valle, actual Escrivão do Registo da
Chancellaria MoI' do Estado do Brazil: hei POI'
bem fazer-lhe mercê da propriedade deste oflicio
com a obrigação de continuar no exercicio do registo dos novos direitos, sem vencimento de outro ordenado. A Mesa do Desembargo do Paço o
tenha assim entendido, e lhe mande passar os
despachos necessarios. Palacio do Rio de Janei1'0, em 15 de Maio de 1809. -Com a rubrica
do Principe Regente Nosso Senhol'.-Aclta-se no
Liv. I. o de Reg. de Decretos a {l. 47'
ALVARA' DE

15

DE MAIO.

ManURcripto allthentico.

Eu o Principe Regente faço sabeI' aos que este
Alvará virem: que, attendendo ao que me representou Demetrio José da Cruz, actual Escrh'ão
do Registo da Chancellaria Mór do Estado do
Brazil, bei por bem fazer-lhe mercê da propriedade deste officio, COI\1 a obrigação de continuar
no exercicio do registo dos novos direitos, sem
vencimento de outro ordenado, E mando aos
meus Desembargadores do Paço, etc. Rio de
Janeiro, 2 de Junho de 1809' - PnlNcIPE. J\1arquez de Angeja, Presidente.-Por Decreto
de 15 de Maio de 1809, e despacho da Mesa do
Desembargo do Paço de 29 do mesmo mel, e anno.
PORTARIA DE

15

DE MAIO.

MallllSCl'iptll alllhentico.

Na Contadoria da ~Iarinha tlqlle-se entendendo, que nem aos Padres Capellães, nem a outros quaesquel' individuos se procederú (sem ordem especial) a fazer abonamento algum que
sobrecarregue a Repartição da l\1arinha, com pagamentos que pertenção ou tenhão pertencido a
outras Repartições, o que Sua Alteza Serenissima foi servido determinar pOl' Aviso expedido da
Secretaria do Quartel Genel'al da Marinha, em
data de 29 de Ahl'Íl pl'oximo passado. Em obsel'Vancia de outro Aviso do mesmo Senhor, exexpedido pela dita Secretaria em 5 de l\'laio do
Corrente, devo fazer saber ao Contador da Marinha, que Sua Alteza Sereníssima estranhou
muito que o mesmo Contador devendo tão sómente responder ao que lhe foi perguntado, propassasse os limites deste dever, ao ponto de entraI' com alguma animosidade na repetição dc
hum facto decidido por Sua Alteza Sereni ima,
e na mais censuravel indagação ou exposição da
pretendida ra71io do mesmo facto; razão que não
lhe foi perguntada, e na qual quando muito patentêa hum zelo indiscreto, tendo-lhe áliás falhado hum bem entcndido zelo em negocio de
~uito ,)J)laior ponderação, inclui dos dentro dos
hmites da obrigação do eu cargo e da sua responsabilidade : e que Sua A.lteza manda signi-
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ficar-lhe que espere não torne a '~éidiI: em huma
I
falta que só pôde encontrar desculpa n- jrrea~~-::"
xão com que a este respeito se houv p vave1
mente fallando , a qual tambem se manifesta
quando a evera que ha satisfação cabal antes de
se haver ajustado a cDnta correspondente.
Igualmente manda Sua. Alteza Serenissima extranhar que se procurasse traspa. sal' a responsabilidade de hum Escrivão para outro, sem haver
lei que autorise este procedimento, sem haver
precedido ordem formal sua; c sem constar que
no traspasso se observassem as formalidades
convenientcs ao bem do Real sel'Yiço, sendo alias
bem claro, que no caso de falta ficava muito
mais prompta e segura a indemnisação da Real
Fazenda, executando-se pelos soldos ou bens de
dous individuos; pelo que manda Sua Alteza,
que jámais se repitão semelhantes factos tão despoticos e prejudiciaes como oppostos ú boa arrecadação e á boa admini tração da Real Fazenda.
Ultimamente ordenou-me Sua Alteza Sereníssima fizesse saber á Contadoria, que com os vencimentos de todos os Officiaes chamados - a ella,
se ha de observar de hojc em diante a pratica estabelecida em Lisboa, del'endo os que sc julgarem prejudicados, ou reconer ao PrincipeRegeme
Nosso Senhor, que he quem pôde alterar as suas
ordens; ou expôI' ao Serenissimo Senhor Infante
as razõe que tem, para que lhe sejão concedidas
remunerações extraordinaria , as quaes sinão
para recompen ar-lhes oa seus trabalhos extraordinarios: ordenando Sna Alteza Sel'cnissima por
este motivo, que Jo é Pires Paraizo, em quanto
exi til' empregado na Contadoria e no inventario
do que existe nos armazens Reaes, vença 8:t!Jooo
réis mais do que venceria se devesse sômerrte
comparecer de manhã.
E sendo-me ao mesmo tempo ordenado, que
proceda a inquirÍl' a causa porq'le, principiando- e
a observar o Alvará de 7 de Janeiro, no tocante
aos Oillciaes de Fazenda empregados na Contadoria, se a.)terou depois não ô Omesmo Alvará,
mas até a pratica da Contadoria de Lisboa; pam
o fazer con tante ao Sereníssimo Senhor Almirante General, he nccessario que na Cóntadoria se
extraia a copia formal dos assentamentos dos sobremcncionados Officiaes, e que esta me seja remettida. -Intendencia da Marinha, ~5 de Maio
de 1809. - Almeida.
A. VISO DE

19

DE ALUO.

l\lanllscl'ipto allthcntico·.

o Sereni simo Senhor Infante A.lmirante General, vendo a l'epI'esentação de V. S. tendente a
concorreI' para que o' Arsenal eja provido de Indios para o serviço dos escalel'es e da Ribeira,
manda-me re ponder, que convém no immediato fornecimento de cami as e calças pela f6rma
que V. S. propõe, e ainda mesmo,. em que pela
Pagadoria da larinha lhes sejão pagas comedorias
durante o sen transporte para e ta Capital, onde
lhe será dado hum Quartel e terão os vencimeotos do estilo, com tanto que se oblliguem a servir
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por e paço de dous ou mais annos, e nunca por
menos; pena de serem tratados como de ertores
se o contrario pratic;ll'em. 0 mesmo Sereois imo
Senhol', ficando na iotelligencia da representação
feita por V.'S. no dia 10 do corrente, manda que
V. S, propooha para Escri.vão e Meirinho pelo
tooante á repartição da Marinha a pessoas que
mais 'PToprias lhe parecerem para este serviço;
a respoito da nuUidade que V. S. pondera na
mesma repre entação, he de espenar que V. S.
por agora ficará satis!' ito, recorrendo ao Alvará
de 26 de Fevereiro de 1789' Ultimamente, pelo
tocante á obrigação de V. S. como Fiscal da Junta, cumpre-me )'eflectir, que tendo-se devolvido
a autol'idaCle dena ao Sereni simo Seohor Infaute Almirante General, o mesmo Senhor mandará
que V. S. ex.ponha o eu pareoer acerca de todos
o negocios, em Cflle houver por bem consulta-lo.
l)eo guarde a V. S. Quartel General da iUal'inha,
19 de Maio de 18og.-Jo-sé iUaria Dantas Pereira.
-Sr. José da Siha LOUl'eiro Borges.
PIlO VISÃ.O

DE

20

DE MAIO.

Manuscripto authentico.

Dom João por graça de Deo , eto. Faço saber
que tendo attenção ao que me foi presente por
parte do Chefe de Di"isão Vice-Intendente da lUalinha, e o quanto in ta que desde já- entl'c em
exercicio activo o Magi trado a quem compete fazer as vezes de Juiz Conservador das iUatlas desta
Capitania: hei por bem ordenar ao Desembargador José da Silva Loureiro Borges, que proced,a
a servir como tal Juiz Conservador na f6rma das
Leis e Alvarás re pectivos, em quanto eu não mandar o contrario, ou não regular mais ampla e definitivamente o qne cumprirá observar a este respeito: pelo qQe mando a todos aqneHe a quem o
conhecimeuto desta pertencer, que tenllão e reconheção ao referido José da Sill'aLoureiro :Borges
como Juiz Conservad r na fórlUl sobremencionada, prestando-lhe todo o auxilio, consideração e
obediencia que deverem a bem do meu Real erviço. O Príncipe Regente osso Senhor o mandou pelo seu muito amado e prezado Sobrinho
Iluante Almirante General'abaixo assignado. Dado
nesta Capital do Rio de Janeiro, aos 20 de 1\1aio
de 180g, -Infante Almirante General.
ORDEnt DE

2lJ.

DE lIIA.IO.

1'I1anuscl'ipto authentico.

Illm. c .Exm. Sr. - O Sereni imo Senhor Infante A.lmiraote General manda que a ordem relati, a ao uniformes, eontenha em substancia o
eguinte: I" pel'mitta que até nova ordem se posa deixar de u ar dos uniformes grandes; 2° tambem permítte que da espada do uniforme e do
chapéo de galão se u e tão ómente nas l'e\istas
de m tra, nos dia de gala dentro do Paço e nas
occa iõ s que Sua Alteza ordenar' 5° manda que
todo o militareS eu 'ubordinado , desde o simpie Soldado até Coroneis, ou Capjtães de mar e

guerra inclusivamente, e não. apresentem fóra
dos seus (fUarteis, sem que elo seus uniformes
lcvem vestido ao menos a casaca ou farda com
a dhisas dos seus postos ou praças, e desta ordem, tão conveniente ao erviço e disciplina, ha por
bem i entar tãó sómente nos dias de trabalho os
Soldados liceócÍlados para ganharem jornal, ou
l:omo omci'aes de algum omcio me~hao.ico, ou
coroo trabalhadores. Deo g'uarde a V. Ex ... Quartel General da larinha, 24 de l\laio de 180g. ~
Jo é lUaria Dantas Pereira. - Sr. Rodrigo Pinto
Guedes.
'
O1"1"ICIO DE

2lJ.

DE MAIO.

l\1anuscrjpto aulhcntico.

O Sel'enis imo Senbor Infante Almirante General, em quanto não l'emeUe a V. S. huma eopia
do AI vará e Carta Regia de 11 dtl Junho de 1709,
manda que V. S" na intelligencia do incluso §
12 do me mo Alvarú, proceda a examinar se np
armazens dos partiéulares se encontrão de l'enda' as'
madeiras que constão do mesmo §, e assim tambem alg'uns pilos Reaes ou madeiras extrabida,
deUes, apesar de estarem reservadas á construoção dos navios de guel'l'a; deyen\lo V. S., no
caso de as encontrar, proceder contra os vendedOl'es na fórma d~s leis. Deos guarde a V. S.
Quartel General da Marinha, em 21 de Maio de
180g, -José l\laria Dantas Pereira. -Sr. Jo, é
da Silva Loureiro Borges.
RESOLUÇÃO

DE

26

DE MAIO

l\Ianuscl'ipto authentico.

Ignacio Alvares Pinto de AlI;neida pede ser empossado nesta Côrte no ameio de Corrector da
Real Fazenda, creado no Conselho da Fazenda,
em que foi provido José Ferreira de Amorim
por Decreto de 29 de JunJio do anno passado,
eom o fundamento de que lhe fôra' dadój. a propriedade do omcio de Corrector da Real Fazenda
em Lisboa, em remuneração dos el'vicos de seu
Tio Antonio Domingues do Paço. Respondeu. o
Desembargador Proourador da COl'(Ja e Fazenda,
que he il1(lisp\ltavel e conforme a lei do Reino;
que a Fazenda Real não fica obTig'ada a indemnisal' qualquer proprietario de officio de Justiça ou
Fazenda, quando o Soberano o extinguÍl' ou tirar
por erro ou prévaricação; mas he igualmente
certo que apesar disso costumão sempre os Sob-eranós nó primeiro caso prestar1eompetcnte indemnisação aos propl'ietarios; que não se está
no caso de positiva extincção, ma im de desme01bl'acão e divisão do omcio de Corrector da
Fazenda ~ de que lle proprietario o Supplicante.
Este omoio abrang'ia as arrematações, e por consequeneiat os emolumentos das rendas Reaes?
contractos do Reiuo e dos domínios Ultramarinos,
as quaes se arrematayão' com a sua intervenção
nos respectivo Tribunaes, arrematando-se estas
ultimas, ou no C-oh e1ho Ultramarino ou 1:0 Real
Erario, depOIS do seu estabelecimento, com a modifioação que ultimamente se ordenou pela Pro-"
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visão de 1{1 de ~1aio de 1790, depois <rue as Juntas
das F.azendas das Capitanias CJ'eadas posteriormepte' entrárão a fazer algumas destas arr~mata
ções. He pois evidente que sendo creado neste
Estado do Brazil, hum novo Corrector da Fazenda separado daqnelle, e deUe des~embrado
em consequencia da creação de hum novo Conselho da Fazenda, feita no mesmo Estado, veio a
dividir-se em dous aquelle identico omcio, conferindo-se ao Súpplicado este que he concero,ente á parte dos dominios Ultramarinos, e .retendo
o Supplicante o outro concernente ii parte que
pertencia ao Reino, no tempo que este se achava
occupado pelos Francezes, e ql\e ainda hoje se
acha novamente ameaçado por eUes; estando
aliás o Supplicante presente nesta Capital, por sel'
hum daquelles que felizmente teve a honra de
seguir a.Sua Alteza Real, quando passou a residir nesta mesma' Capital pelos motivos que são
notorios;. que está persuadido ,de que o Supplicante foi privado da merc~ deste-officio, que fazia
huma parte integrante do outro a~ltes da sua
creação e desmembração, por não constar a esse
tr-mpo que eUe era proprietario do sobredito oflicio principal. He de suppôr da Real beneficencia e indefectivel justiça de Sua Alteza Real, que
se isto lhe fosse então presente, praticaria-com Õ
Supplicante o mesmo que praticou por sua immediata resolução de 5l de iUaio de 1805, a faYOl' de Jeronimo José Conêa de Moura e seu
~ho; no ex;emplo que se produz, quando dividio
igualmente em dous o omcio de Tabellião do judicial. e notas da Villa de S. Salvador dos Campos,
de que era proprietario o dito Jeronimo, com
sobrevi vencia no referido seu filho, pois que lhes
conferio de \gual modo a ·propriedade de ambos
os omcios assim dh:ididos. Era i to de SUPPÔl' e
de esperar a favor do Supplicante com muita
maior razão, porque além de lhe ser conferido
e te officio em remuneração do bon e distinctos serviço~ de seu Tio Antonio Domingues do
Paço e nao por mera graça, .ficandq sem completa remuneração os mesmos serviço, logo que
o dito omeio soll'resse alteracão: accrc ce tambem
que o Suyplicante se tinba feito nOTamente digno
e mel'ecedol,' da JleQeficencia do me mo Senhor,
pelo amor e ôdelidade com que, abandonando os
seu particulares interesse ,procurou e conseguio
fi honra de acompanhar r seguir a Sua Alteza Real
para e Le Estado. ,Deye portanto ser reintegrada
a mercê da p,'opriedaçle do referido seu omoio
com este de mcmbrado, que fazia parte integrante deUe, visto (Lue, elle fôl'a concedido ao Supplicado com manife ta obrepção, a qual produz
o seu elfeito no caso presente, em razão de não
ter ido conc:.:di.do ao Supplicaote por mel'a graça o mencionado omcio, e será em taes circun taneias mujto proprio da grandeza do mesmo
Senhor, conceder ao Supplicado Alvará de lembrança da serventia de algum outro semelhante
,emprego ou o.fficio em que possa ser nomeado,
tendo-se em vista que'nãó lhe fôra concedida a
propriedade, mas sómente a serventia amovivel
deste. parece aõ Cons_elho conformar-se com a
.respo~ta~do DesembangadorP-r;ocur\ldo~' da Corô,a
TOMO 1.
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'e Fazenda, que he concordante com a informação do Juiz da Corôa, que foi mandano responder
ouvindo a parte interessada, o que tudo leva á
Ueal presença de Vossa Alteza Real, que mandará
com a sua indefectivel justiça o que fôr servido,Rio'de Janeiro, 16.de Maio de 1809.
Resotu{:ão. - Como par.eoe. Palacio do Rio de
Janeiro, 26 de laio de 1809' -Com a rubrica
de Sua Alteza Real. '
AVISO DE

;27'

DE MAIO.

Manuscripto authentico.

Tenho de'remetter a Vm, por esta occasmo,
para levar á presença do Sereníssimo Senhor
Infante Almirante General, o moitão incluso feito
do nó do pinus dombea-, produzido em Santa
Catharina, e igualmente huma amostra l:la re ipa
do mesmo, afim de (fUe'experimentando-se aquelle~e purificando-se esta, se possa conhecer da sua
utilidade para o Real el'viço, Deos guarde a
Vm. Palacio do Rio 'de Janeiro, em 27 de Maio
de )809' '
P. S. -Estes dous objectos me forão apresentados pelo Desembargador Joaquinl de Amorim
Castro _, muito estimavel até pelos seus conhecimentos de historia natural. - Conde de Linhare .
-Sr. José l\Iaria'Dant:1s Pereira.
ORDEM

DE

27

DE MAIO.

lIIanuscripto authentico.

. O Tbesoureiro geral das Tropas de ta Capital
ou quem suas vezes fizer, fique na inteUigencia de
que, vendo eu a ua couta relativa ao mez d' bril,
e sabendo que em Lisboa jámai deixou de satisfazer- e o pret da Companhia dos Guardas-marinhas juntamente com a outras addições de despeza da mesma Companhia e sua Real Acad,emia,
se.ndo além disso hum privilegio daquelLe di tindo Corpo não só o fazer-se saber ao Commandante delle quando havia dinheiro para o eu pagamento, mas tambem ir entregnJ;-lhn o pagador ao re pectivo Quartel ou Secretaria onde este
Commandante o recebia, e assim tambem o que
lhe dizia respeito, sendo depois disto pago o estado
maior e o Corpo Academico já no mesmo dia
já em dilferente acto: pOI' este motivo, e por convir ao bem publico a conservação da immunidade e regalias, que condecoJ;ão as dill'erentes corporaçõe benemel'ita do Estado: mando, que o
mesmo Thesoureiro iamai pague addição alguma
'dns,sobremenciouada cm que primeiro satisfaça
o dito pret, e contemple o Commandante do Corpo na fôrma que pede a boa ordem, e seconforrne
.com o geral co tume, devendo além disto fazer
saber ao mesmo Commandante quando 1110 cumpre fazer comparecer aqueIle seu subordinado que
nem lhe pal'ecer,.para receber por elle o seu 01do e o mesmo pl'et, modo este, que conciliará
,com as circunstancia presentes e consel'vará em
certo modo a regalia sobrcmencionada, que deverá con tar a todo o tempo, registandQ-se a pre-
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sente nos 'livros e mais parfes'a que pertencer, e
cumprindo qtre o mesmo Thesoureiro trque ad'Vel'.
llido de qtte téndo dado ::I todos ~s prets aquella;
prefcrenci::l que deve sobre os l'l1als pagamento5-,
devdrá le'go depéis observar quan'to j1ôr passiveI â
regra de pagar todos os soldo navaes sem ditrerença dos corpos' ou grad.'Ua'~f>es, e jámais deverá deliberar"se lI" pagar ní:e'U algum a qualquer dos
referidos corpos sem primeit'O haver pago aos outros todos os mezes antecedentes, Quartel General da lI'1arinha, 27 de. Maiq de 18'09. - Com a
rubrica do Infante Almiranfe General.
I!ROVISAÕ DE

29

DE MAla.

Manuscrip'to authentico.

O Conde de Aguiar, do Co~ep,o d'Estado,
etc. Faço s'aber a vós Thesour:eiro Gel'al das Tropas interino desta Côrte,. que o Principe Regente
Nessa Senhor foi. servido conceder a José Lopes
Calheiros de Noronha, porteiro e guarda-livros
dessa dita Thesouraria, mais 50 :tbooo réis ann~aes
além do ordenado de 1 oo~ooo réis que já percebia, pagos m.eosalmente com natureza de soldo,
attentas as razões que allegou no seu requerimento
e a exemplo do augmento conferido aos o.ffici~es
dessa Thesouraria, 0_ que assim úumprÚ'eis e fareis executar. Diogo Barboza R~go a fez no Rio
de Janeiro, a 29 de Maio de 1809. -Manoel Joal')uim Freire por impedimento do Contador Geral
a fez escrever. - Conde de AguJa.J'. -Extl'ahida
do Liv. Iode Reg. geml de Ol'dens expedidas ás Juntas de Fazenda a {l. 96.
PROVISAÕ

DE

29

DE MA 10.

Manllscl'ipto nuthentico.

em 29 de Maio de 1809' -Manoel Joaquim' Ft'eire, por impedimento do Contador Geral,' a re~ e~~
crever. - € onde de> ,A,guiaro'. - Extra/adia do Ltv.
Iode Reg. geralJ de Ordens expedidas ás Juntas de
Fazenda a {l. 96.
A.LVARA' DE

3

DE JUNHO.

eDil. Braz. - Delgado.

Eu O Príncipe Regente, fáço saber aos que o
pl'esente Al'Vará de ampliação e declaração virem: que havenélo l eu determinado pelo Alvará
de 7 de Junho do anuo proximo passado que pagassem dez por cento do seu rcndimentd liquido,
para a tninlia Real' Fazenda, todos os predios urbanos que estiverem em estado de serem habitados desta Côrte, c de todas as mais Cidades,
ViUas e lugares notaveis situados á beiramar
deste Estado do Brazil, e de todos os meus dominios , á excepção dos da Asia, em attenção á
decadencia em que se achão, e dos que pertencem ás Santas Casas cÍe 1\li ericordia, pela piedade do seu instituto; fiearáõ isentos desta imposição os que não são situados á beiramar: e
porque a l'azão da igual obrigação que tem todos
os meus fieis vassallos 'de concorrer para as
despezas do Estado, e o augmento que de força
tem ellas tÍllo pelas aétuaes e notarias precisões,
mostrão evidentemente a necessidade de se augmentarem as imposições, e a de não poderem ficaI' lirvres de decima dos predios situadQs róra de
beiramal', e nas Capitanias intedores : h I por
bem ordenar que paguem decima na fórrna deterJ'ninada no 'sobreclito AI arú de 7 de Junho do
anno proximo' passado todos os predios urbanos
das Cidades, ViII as e lugares notuveis deste Estado e dominios Ultl'amarinos, sejão óu não situados a beiramar, ficando sómente isentos os da
Asia, e os das Santas Casas de i\lisericordia. E
outl'osim sou servido em ampliação do mesmo
Alvará determinar, que o prazo de dez dias estabelecido para conconerem os que devem pagar a
decima', se entenda a vinte dias, e findo elle, se
nomearúõ pelas Juntas respectivas da decima os
cobl'adores que bastarem, os quaes iráõ cobrar
de cada hum dos collectados, levando os conhecimentos promptos e assignados para entregarem
a'Os que assim fizerem o devido pagamento, venGendo hum por cento do que arrecadarem ú custa
elos- mesmos collectados; e contra os que nem
por este moelo satisfizerem se pl'ocederá por mandade executivo, co~o se pratica contra os de-vedores da minha Real Fazenda. E guardar-se-ha
, em tlldo o mais o que se acha estabelecido no
'mencionado Alvará.
Pelo que mando, etc. Dado no Palacio do
Rio de Janeiro, em 5 de Junho de 1809'PRINClPE com g'uarda.-Conde de Aguiu.-Com

O Conde de Aguiar, do Conselho de Estaelo,
eto. Faço saber a vós Provedor c1"a Real' Fazenda
da Capitania do Espiri1JO Santo, que o Príncipe
Regente Nos'o Senhor he servido determillar, que
o contracto dos dizimas Reaes dessa Capitania seja admini trado POt' conta da sua Real Fazenda
POl' pro ideQcia no presente anno por não ter havido lançadore competentes nesta Côrte e ser'notavel a di:JYet:ença dos lanços offerecidos nessa sobredita Capitania, fázendo cobrar e'ste rendimento
pela me ma forma qne os fazendeiros e lavradol'es pagavão aos rendeiros dos seus competentes
distdctos, para o que dareis todas as providencia necessarias para a boa arrecadação, afim de
evitar qualquer prejuizo que possa ter a Real Fa1Jenda: e pelo que pertence ao dizimo do assucar
que rÓt, fabricado neste anno e exportado para esta, seja acompanhado com relações, em que declare o numero da caÍ<Xas, feixes e marcas, e o
nome da embaroação, para nesta Cidade ser elizimado peJo praço corrente, ficando vos na intelli- -os registos competentes.
gencia de cobl'arde o dizimo de todo o mais á
excepção do que fica referi~lo, confiando de "Vós
ALVA.RA' DE 3 D.E JUNHO.
este zelo e dando conta ao mesmo Augusto Senhor
'J
Coil. Braz, - Delgado•.
pelo seu Real Erario d'e todo o re uItado. ' O que
as im cumprirei .!Iemduvida ou embaraço algum.
Bu O -Principe Regente faça sabel' aos que o
Casimiro ae Oliveil'a ,Dias a fez no Rio de Janeiro, pt'eicute ~livl\rá virem, que não b'astandl> 'ils reo-
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dimentos Reaes que se achão estabelecidos, para
supprÍl' as necessarias despczas do Estado que se
tem augmentado pela mudança das circunstancias,
exigindo as actu<les muito maiores do que as que
até agora se fazião, eselHlo poc isso preciso que
se imponhão novas taxas para sustentação da causa publica, e devendo ooncorrer todos os meus
fieis vassallos com a regular pJloporção das suas
possibilidades; achando-se a carne de vacca em
todo este Estado e dominios em preço muito commodo para poder supportar alguma contribuição,
sem encareceI' demasiadamente; e consideracdo
além disto a facilid'ade desta arrecadação: hei por
bem ordenar, que daqui em diante de toda a carne
verde de vacca que se cortar nos açougues e talhos publicos, se pague 5 réis por arratel p!lI:a. a
minha Real Fazenda, em todo este Estado do
Brazil e dominios, Ultramarinos, arrematando~se
este imposto na maneira por que se fazem as demais arrematações, ou administrando-se, oomo
se pl'atica com outras rendas Reaes, segun.do
melhor convier, e vendendo-se por isto ao povo
com 5 réis mais do preço por que se vendia cada
arratel.
Pclo que mando, etc. Dado no Palacio do Rio
de Janeiro, em:3 de Junho de 1809' - PnINCIPB
com guarda. -Conde de Aguiar. -Com os Regi;~tos competentes.
A,LVA.RA.' DE

Coll.

3

BI'3Z. -

DE JUNao.

Delgado.

Eu OPrincipe Regente faço saber aos que o presente Alvará com força de lei vkem : qme, semdo
necessario e forçoso estabelecer noiVOS impostos,
para nas urg'entes circunsta.ncias em que se acha o
Estado, poder supprÍl'-se ás despezas publicas
que se tem augmentado; não podendo bastar os rendimentos que havião, e que erão apr0priados a outros tempos e a lIliIis moderadas
precisões: e convindo lançar mão dos que são já
conhecidos desde o principio da monarchia, e
que merecem preferencia por menos gravosos, e
por terem methodo dc arrecadação mais suave e
approvado pela pratica e experiencia: e tendo
estas conhccidas vantagens a sisa das comprns e
vendns, maiol'mente, PQl' se pagar em occasião
menos penosa, e quando se transfel'e o dominio:
desejando gra'Val' o mel).Os que fôl' possh'el o livre
g~ro das transacções dos meus fieis vassallos, no
trafic.o ordinario da 'Vida'civil" para que no uso
do direito de propriedade tenbão a maior liberdade que fôr compativel tom o interesse da causa,
publica: tendo ouvido o parecer de pessoas doutas e zelosas do meu Real serviço, sou servido
determinar o seguinte:
1. o De todas as compras, vendas e ar ematações de bens de raiz que se fizerem em todo este
Estado e domini os mtramarinos, se pagará sisa
para a minha Real Fazenda, que sel'á de dez por
cento do preço da compra, sem que desta contribuição se entenda ser isenta pes 'oa ou corporação
alguma, por mais caracterisad'a ou privilegiada
que sejã a que intervier em semelhantes contr3.c-
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tos; em conformidade do que se acha estabelecido
nos Alvarás de 24 de Outtilbro de 1796, e de 8
de J lIlho de 1800.
2. o Pagal'-se ha tambem em todo este Estado
d@ llrazil para a. minha Real Fa1Jenda meia sisa,
ou cinco por cento do pre90 das compras e ven~
doas dos escravos ladinos, que se enteqderúõ ,todos aquelles que não são ha'Vidos pOI: compra
feita aos l1egociantes de neg-.J;os ~ovos, e que
• entrão pela primeirá 'Vez no pai.z, transportados da
Costa d' AErica. .
5. o Para a arrecadação da sisa doo bens de rairL
proporáõ as Camaras tres pessoas das mais abonadas que houver, para se escolhei' huma para
Recebedor ou Thesoureiro nesta Côrte e districto
da Capitania do Rio de Janeiro pelo Conselho da
minha Real Fazenda, e nas clemais Capitanias pelas Juntas da Administração e Arrecadação della;
por maneira que haja hum em c<\da Cidade e Villa' em que houver Camaras ; e os Officiaes clelLas
ficaráõ, e os seus herdeirM, resp0l) aveis pelas
faltas das pessoas que propuzerem e que (orem
appro'Vadas.
4.· Os Recebedores nomeados receberáõ as sisas
que lhes forem as partes pagar, c.arJ'egando-lhas
em receita os Escrivãe das Camaras, que hei por
bem que sil'vão de Escuivães das sisas, sendo Juizes dellas os mesmos Juizes de Fóra, onde os
houver, e os Ordinarios em cada huma das Villas
respectivas. P.ara esta carga haverá hUl;1l livro
rubricado pelos, Ouvidores elas Comarcas, nas
Villas em que forcm Juizes da;; sisas os Ordinarios, e nas demais pelos mesmos Jui1J.es de Fóra ;
e per ceberúõ, o Escriyão htilm por cento' pelo feitio e escrjptural,lão das eeJ1tidões, e o Th.esoureil'o
tambem hum por cento pel'a gu<\\'(la do dinheiro,
sem mais ordenado ou emolumento algum.
5. o No fim de cada tile mezes, e nos primeiros
oito dias seguintes, se remetterá ao meu Real
Eral'io o que se ti ver arrecadado nesta CÔl'te e
PI~ovincia, com o competente conhecimento ex-trahido do respectivo livro a signado pelo Juiz, '
Recebedor e Escri'Vão, dando-se a neceõs,arila quitação para resalva do referido Recebedor com a
clarezas precisas. Nas Capitanias des.te Estado e
dos dominios Ultrama"inos se fará a remessa ásJuntas da Administração e Arrecadação da minha Real Fazenda, por onde se ex:ped;irá tambem
a respectiva quitação.
6. o A meia sisa, que se (~ve pagar na ,"enda
dos escravos ladinos, se arrendará a quem mais
der, fazendo-se as at'l'ematações na furma dos mai
Contnactos nesta Côrte e Proyincia no Con5elho
-da minha Real Fazenda, e nas referidas Capitanias
nas Juntas da Administl'ação e Arrecadação della.
7, o Em quanto poném se não arrematão, ou
por não ser o tempo proprio e opportuno, ou por
parecer con'Veniente administrar por algum tempo para se regular melhor o preço das arrematações, arrecadar-se-ba pelo mesmo recebedor das
sisas dos bens de raiz da mesma fórma acima
prescripta, havendo porém diverso livro em que
se lancem as verbas pelo mesmo Escrivão, especificando-se o dia, mez e anno; ,os nOmes dos
nndedo.res e compradores, o, nome e a nação do
J
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escravo, e o preço da 'venua, para deUe se extrahit,
OFFICIO DE 4 DE JUNHO.
o conhecimento que deve acompan har as remessas
Manuscripto authentico.
e as competentes certidões que se' devem ~ar ás
Levei ao conhecimento elo Serenissimo Senhor
partes, quando as vendas se fizer~m por escl'l~tllra
publica. Quando porém forem felta~ p_or escl'l.ptos Infante .tUmtI'ante General, na fórma cfue V. S.
particulares, neJIes dcclarará o Escl'l vao das SIsas, me recominendou, os dous escriptos appensos úsua
que foi paga a daqueLla venda,'e que fica em car- carta, referindo-se o primeiro ás ordens para a poga ao recebedor, assigl1and~ ambos esta declal'a,- licia e regulamento da Bibliotheca da Companhia
ção e con ervando-se em mao do comprador o tI- dos Guardas-Marinhas; e o segundo a annuneiar
tulo da compra; e o apresentará quando lhe rôr ao publico estas mesmas ordens. Sua Alteza acha
exigido, incorrendo nas penas deste Alvará quan- muito conveniente o dito estabelecimento, e approdo o não mostrar com a competente verba. '
va menos os artigos 2 e 4 quanto ao segundo
8. o Todas as compras e vendas de bens dê raiz, em' q"uallimita a faculdade de ingresso na Bibliode que se não houver pago a respectiva sisa, se- theca aos Grandes do Reino, e dos oJliciae5 da iIlarúõ nuUas e Ide nenhum eITeito e vigor, e as pro- ~'inha que se apresentarem vestidos na fárma das
pl'ias partes contractantes, ou os seus herdeiros p~ ordens de Sua Alteza: o mesmo Senhor considederáõ desfaze-las em qualquer tempo, e os Escl'l- rando não haver nesta Côrte Bibliotheca publica,
vães ou Tabelliães que fizerem 'as escripturas sem e conhecendo a grande utilidade que se segue ao
certidãO do pagamento da sisa com as clausulas E tado de se patentear a da Companllia dos Guardeterminadas no Capitulo 20 elo Regimento elos das-Marinhas, ordena que se conceda franca enencabeçamentos <;las sisas, e do § l4 da Ord. Liv. trada na mencionada Bibliotheca a todas as classes
L tit. 78 incorreráõ na pena do perdimento elo
ele pe soas que, além elas mencionadas, se conheoflicio, na fárma da mesma Lei e Regimento.
cer podem tirar fl'Ucto do seu trabalho; devendo
9. o a mesma pena ele 'nullidade incorreráõ as residir elfectivamente humBibliothecario, ou Porvendas dos escravos ladinos que se fizerem sem o teiro que ele tal sel've, ou seu Ajudante, para que
paO'amento da meia sisa, le seráõ além disto mulc- tenha cuidade na boa ordem da. dita e de que a,
tados os vendedores e Comllradores em igual par- pessoas que a frequentarem li'atem os livros como
te na perda do valor do escravo, sendo amétacle devem. Quanto ao quarto, ordena o mesmo Separa o denunciante, se o houver, e a outra, ou nhor que a todas as pessoas que se quizerem apro,toda, não o havendo, para a minha Real Fazenda. veitar dos conhecimentos da Bibliotbeca possão
E além de admittirem os Juizes das sisas e os Ou- escrever copia dos artigos, paragcaphos ou outros
vidoreS 'das Comarcas denuncias das vendas que quae quer titulos que lhes'con vier não sendo pel'li sim se fizerem sem o pagamento da Siza, ou
mittido a ninguem levar livros ou obra alguma
com diminuição do verdadeíro preço, pergunta- para fáca da mencionada Bibliotheca. Outrosim deráõ nas devassas geraes e nas de correição de cada termina o mesmo Senhor que V. S. lhe mande
hum anno por eSle artigo. E isto se entenderá nas participar logo se as Casas das A.ulas da Academia
venela que,forem feitas da data deste Alvará em são occupadas de tal'de para alguns exercicios,
diante, admittindo-se as provas legaes dos que se ou se a essa hora se ach~o desembaraçadas. Deos
quizerem escusar com esta defeza, e decidindo os guarde a V. S. Quartel General, em {~ de Junho
. Juizes das sisas com assistencia do Procurador da de 1809........ José E teves de Seixas Gusmão VasFazenda re peclivo, e podendo as partes interpôr concellos. -Sr. José !'\Iaria Dantas Pereira.
D competente recurso ne~ta Côrte e Proviucia do
Rio de Janeiro para o Conselho da núnha Real
ORDE~1 DE 5 DE JU iRO •
. Fazenda, e nos mai lugm'es paTa a Relação do
lI1anuscriplo authentico.
distl'Ícto. E. nesta mesma pena incorreráõ os que
fizerem venda de bcn de raiz, ou os arremataO Serenissimo Senhor Infante Almirante Gener:m em o pag'amento da si a, ou ~om eliminui- ral, ela resposta de V. S. relativa ao officio que
ao do preço, guardando-se e pratlCando- e em lhe dirigi em data d'hontem, re olveu que na Bitudo as mesmas di posiçõe acima elecretadas.
bliotheca da Companhiado Guardas-Marinhasnin10. Os Ouvidores na devassas de correi ão guem mais entre elo que os officiaes do Real Corexamiaaráõ o tinos das receitas das sisas nas -po ela Mal'Ínha, e que só serú pel'mitticlo levar vo"illas cm que só ha Juizes ordinarios e pro eráó lumes e escriptos para suas casas ao. pro,fes,sore
no que fôr necessal'Ío corrigir ou emendar, Pl'O- da Academia da Marinha que V. S. propôz ao mesnunciando o Juiz e o E crivão sendo culpados: e mo Senhor. Deos guarde a Y. S. Quartel Genena devas. a das re idencia , que tirarem os syn- ral da Mal'Ínha, em 5 de Junho de 1809. -José
dicante- do Juize de Fára e Ouvidore ,pel'gun- Este'ves ele Seixas Gusmãb Vasconcellos. - Sr.
tarúõ pelo modo com que se houvel'ão na fiscali- J o é Maria Dantas Pereira. - /f. fl. 5 v. do Liv,. 10
sacão de te ramo da minha rendas Reae ,elando- da Contadoria da Marinha.
5e:lb em culpa a prevaricações ou omissões que
hom~el'em commettido.
E este e cUl1.1pl'Írá como nelle e conlêm: pelo
PROVISAÔ DE 6 DE JUNIU>.
que mando, etc. Dado no Palacio do Rio de J aManuscripto authen tico.
neil'o, em 5 de Junho de 1809. - PnlNCLPE com
10 Conde de Aguiar, cl,o Conselho de Estado,
guarda.-Conde de Aguial1.-Com OS'1'cgistos cotn.etc. Faço ~\Jel' 4 J.untíl clíL Real Fa.z~nd da Capet6tltes.

.

0

I

0

0

:

177

ANNO DE 1809.
pilania do ~laranhão: que o Principe Regente
osso Senbor foi senido ordenar, que pela Tbesomaria Geral da dita Capitania, além das sobras
antecedentemente consignadas ao supprimento da
Capitania do Pará, se remettão annualmente mais
J o: ooo:tj)ooo de réis.
O que se participa á dita Junta da Fazenda, para.
,I sim o ter entendido e fazer executar sem duvida ou embaraço algum. Filipe Henrique da Co ta a fez no Rio de Janeiro, em 6 de Junho de 1809'
- Franci 'co de Paula Cabral de M.e11o a fez es'lreYer. - Conde de Aguiar. -Ext1'ahida do Liv.
J' de Reg. geral de Ordens ea;pedid«s ás Juntas da
F(lzenda a {l. 97·

da àlarinha, em 7 ue Junho de 1809. -Jos'
M.aria Danla Pereira.-Sr. José l\lal'Ía de Almeida. - A {l. 77 v. do Li?;. I.' da Contadoria da MlLrinha.
DECRETO DE

7

DE JUNHO.

Manuscriptu aulhcntico.

Sendo-me presente que convém ao bem geral
do commercio e ao particular dos negociantes,
que haja nesta Côrte 11l.1m de pacbante que e
encarregue de tO,das as diligencias necessarias
para o prompto expediente do despacho das embarcações que sahem deste porto, e dos passageiros que nellas se transportão, evitando-se por
este
meio os inconvenientes que resultão da inhaA VISO DE 7 DE JlJNHO.
bilidade de Procuradores pouco experimentados:
Manuscript~ authenlico.
hei por bem crear este omcio sem ordenado algum da minha Real Fazenda, e ordenar que so
No sacco que acompanha este Oillcio, le"o por o nomeado para eBe, ou os proprietarios deUa e
via de V. Ex. á presença do Serenissimo Senhor passageiros, possão agenciar os competentes desInfante Almirante General, duas amostras de pachos e os passapol'tes, 'Pelos emolumentos que
producções do rico Continente do Brazil, que se forem taxados pela Real Junta do Commercio. E
inculcão de grande utilidade para o ~erviço da attendendo a concorrerem na pessoa de Aleixo
Marinba: as cartas dos dous Magistrados, que as Paes Sardinha os quesitos necessarios para bem
. acompanbão, dão já huma sobeja idéa da appli- servir o dito omcio: sou servido Domea-Io concação de que são ,susceptiveis, particularmente as ferindo-lbe serventia vitalícia. .A Real Junta do
que tem por objecto o linho d'imbauba, que nas_ Commercio, Agricultura, Fabricas e Navegação
obras em que ali já se -vê empregado bem e o tenha assim entendido, e lbe mande passar o
inculca capaz de supprir em grande parte a falta despachos necessarios. Palacio do Rio de Janeido canbamo que ainda temos. Sua Alteza o Se- 1'0, em ? de J unho de 1809' - Com a rubrica de
renissimo Senbor Infante, .tomando este objecto Principe Regente.
em consideração, podera mandar adiantar os seus
exames, particularmente sobre as amostras de
PROVISÃO DE 8 DE JUNHO.
breu ou alcatrão, apresentadas pelo Desembargador João Severiano; e se disto se púde tirar parManuscripto allthentico.
tido, assim como da almecega de que ene faUa ,
,eria cOln'eniente expedir ordens aos GovernadoD. João por graça de Deos, Principe Regente
'res tie Pernambuco e da Parabyba, para a colheita '. de Portugal e dos Algarves, etc. Faço saber que,
e remessa que se julgasse necessaria. Deos gual'dé tendo altenção ao que me foi presente pelo Dea Vm. Palacio do Rio de JaneÍl'o, em? de Junho sembargador José da Silva Loureiro Borges, o
de 1809' -Conde de Linhares. - Sr. José Maria qual pres.entemente sene de Auditor da Mar~Dantas Pereira.
nha e JUlZ Conservador das matas nesta CaplI
tania: hei por bem ordenar, que o Meirinho e o
EscI'ivão da referida Auditoria sirvão até nova
ORDEM DE 7 DE JUNHO.
ordem minba, como se tambem os nomeasse para
a Conservatoriu sobremeneionada, recebendo por
Manuscl'ipto 3l1theutico.
este accrescimo de lraba11lO, além dos emolumenO Serenissimo Senhor Infante Almirante Ge- tos, próes e precalços que legitimamente lhes perneral -vendo a conta dada sob.'e as lancbas Bomfim tencerem, aquelle augmento de salario que a
e N08sa Senhora da Boa -viagem, ordena, em experiencia mostrar correspondente ao dito acquanto ú que não traz guia, que V. S. não per- crescimo, o qual lhe será pago pela Pagadoria
mitta a sua descarga sem que com e1feito apre- da Marinha como remuneração extraordinaria no
sente a guia; exceptuando tão só nente os casos fim de cada semestre, conforme a ordem do meu
em que o dono preste fiança idonea, ou dê razão muito amado e presado sobrinho o Infante Alufficiente para se procedel' ao contl'ario, em mirante General, por quem a presente deverá
flUjO caso scrá vigiaua a descarga na forma da ser assignada : e os nomeados juraráõ aos Santol
ordem; e para V. S. melllOr se I'esolver em quan- 'Evangelhos peranle o Intendente da Marinba,
to a esla parte de serviço, quer Sua Alteza que lavrando-se nas Cartas desses o termo conseV. S. julgue incompletas todas as guias que n,ão quente que serviráõ sempre bem e verdadeiraforem apresentadas com despacho de liVl'es pelo mente, guardando em tudo o meu serviço e ás
Juiz Conservador das matas, que he presente- partes o seu direito: depois do que se lhe dará
mente o Desembargador José da Silva Loureiro posse deste emprego, registando-se a presente
Borges, ao qual se vai eJPcdir 11uma copia da nos livros competentes, e Cllmprindo-se tão inp,resente. Deos guarde a V. S. Quàrtel General teiramente como pelie se contém. Dada nesta
T())IO 1.
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Côrte, aoS 8 de Junhe de 180g.-José Caetano
de Lima.
DECRETO DE

14

DE JUNHO.

M:anuscripto auLhentico.

Sendo conveniente ao meu Real serYlço, depois que felizmente se rendeu ás minha armas
Cayenoa. e Goyana Franeeza, nomeaI' hum l\'lagistt'ado para úgiar sobre a tranquillidade, e promo"Ver a prosperidade da mesma Colonia, entendendo em tudo que poder eoncorrer pará a boa
administração da Justiça civil e crimina1, e da
Policiü, cuidando tamhem em adiantar os interc ses de minha Real Fazenda, e devendo considerar-se como primeiro Iagistrado d~quella Colooia, denominando-se Intendente geral da Policia deUa; e concorrendo na pessoa do Doutor
João Severiano 1\laciel da Costa os requesitos necessarios para bem desempenllar estc importante
cargo: 110uve por bem, pOI' Decreto de 10 llQ
presente, I nomea-Io Intendente geral da Policia
ue Carenna, com o ordenado de 2:000:t/Jooo de
1'éis, fazendo-llie outrosim mercê de hum lugar
de Desembargador dos Aggrayos da Casa da SlJlpplicaçãl() do Bnzil, de que tomará posse para o
vil' -exercer quando findar a sua commis~ão, O
Chancelltlr da Casa da Supplicação o tenha assim
enten-dido, e faça executar pela parte que lhe
toca. l'alacio do Rio de' Janeko, em 14. de Junho
de 18°9' - Com a ,rubrica de Sua l\1agcstade
R aI. - Consta do Liv. 1 de Reg. das Ordens Regias a {l, 165 v.
0

DECRETO DE

16

DE JUNHO.

M:anuscripto authentico.

Sendú-me pt'esentes as continuas e repetidas dequ'C diariamente acontecem nos di.fferentes R.egimentos da guarnicão desta Côrte, e re'Uhill do em grande parro esta successão de deLictes, da excessiva doçura da Ordenança de 9
de Abl'ii de J 805, que ai.nda m smo em Portugal,
(Jnde pela maior povoação e cultura das tena
era maj faci! a apprehen ãQ de semelhantes réos,
ab(to lo.go o camin;ho a huma grande deserção,
o que be natural tenha hum maiot' effeito nos
m
Estado li: ;Brazil, onde os immensos terrenos despovoados facilitlão mdos os lneioõõ para à
de erção "e deiKáo p'OQca espcran-ça da a'pprehensã dos roos; tendo tambem em particular cool mplação, que a promptidãü do ca.stigo, ainda
qu móde1'ado evita mais o delicto do que penas
"'I' ves e tardia , que abl'em o caminho á esperan a de impunidade, e nã'lil me afastando, nem
ainda para o 1'ooS, daquelles principios dú humAnidade que tonho cmpre presentes, qllando
ju·ti a e obriga a
' avero: sou ser ido 01'\ieuar qll o Cou elho Supremo l\tiütar, temanUo ~m. con idel'ação a nepre ontaÇão que o Tenente Geral encarregado do Go 01'00 das Armas
a Côrto ti Capitania d-q Rio deJaneiro f'ez sub-ü'
;', m'
Real pr
a, peIa Secretaria de E tado
e oeio
raBgeir'O e da Guerra, e quê
~erções

com este baixa, me consulte com e1feiLo o que
julgar quPo definitivamente e den observar em
tão importante materia, e que pro visionalmcnte,
em quanto não haixa!' a minha Real resolução,
mande obsel'Yar o seguinte: Que logo que se
mostre e legalise a deserção de qualquer imliyiduo, seja por fuga do Regimento, seja pOt' exccsso de licença, o Chefe do l'e pectivo negiIMnto lhe mande fazer Conselho de Disciplina,
para realisar a natul'e7,a da deserção, e que depois
de ultimado o conscrye até que appareça e seja
apprehendido o réo, e tanto que a sim succeda,
se rcmetta ao Govcl'I1ador da Armas o mc:mo
Conselho de Disciplina (;om o seu parecer, e com
o do i\iajor c. Capitão da Companhia do réo,
juntamente com a defeza que o soldado der subre
a sua deserção, del'endo os tres p(Jre(;el'es espe'"";
ci(jc«r se julgão que a deserção pOl' si c pelas circunstancias . de que possa ser acompanh(Jda,
merece que se proceda a Conselho de GuelTa,
ou se bastará huma pena prompta e economica ,
especificando a qU(Jlidade e gl'an~leza da mesma,
com os (luaes pareceres anLol'iso o Teuente General encarregado do governo das Armas da CÔl't
e Capitania do Rio de ,Janeiro, QU'6 possa confirmar-se escolhendo aquelles dos mesmos que julgar mais' proporcional ao delicro, e mandando-o
logo exccutar, ficando em taes circunsta1\cia
dispensado o Conselho de Guerra, ao qual serú
inutil procedei', tomando-se assim tambem m(Ji:
promptamentc punido o delicLo; e po to que menos
rigorosa haja de ser a pena, prorluzÍl'ú comtudo
gran4e eifeito pelo immediato castigo do reo.
Igualmente ordeno, que p(Jra todos os descrtol'es
dos II.egimentos que e achão actualmente preso ,
e que seria necessal'Ío tempo immenso para se u1timarem os Conselhos ele GuelTa, 'eparado p(Jra cada reo, que ou se proceda na rorma acima determinada, ou em cada Regimento se ol'ganisem logo
Con elhos de Guerra para todos os desertores,
distinguindo os de primeira, segunda e terceil'a
deserção, e processando todos ao mesmo Lcmpo,
segundo a classe a que pertencel'em,' de modo
que hum só Conselho de Guerra abranja muitos
dos reo , e que po são assim ser mais prompta-mente julgados, e que muitos deIJes se pos 'ão
aproveitar para o mcu Real 5'en'iço entrando nu
me mo, Lanto que atisfizerem a pena que \T1es l'ôl'
imposta. O Conselho Supremo lilitar assim u
tenha entendido e faça executar, não _obstantll
quaesqüet' ordeu 0'0. regimentos em contrario,
que todos hei pOl' derogados como se delle fizese exprc sa menção, e i to sómente pelo tem~o
que e demorar a mioha Rcal I'esolu~ão que hei
de tomar obre a consulta que ordeno o Conselho
faça subir ii m.inl1a Real presença obre tal materia. Palacio do Rio de Janeil'O, 16 âe Junho de
1809. - Com a rubrica do Prinôpe Regente,
ALVilA' DE

17

DE JUlHO,

Col!o Brnz, - Delgado,

EIi O PrincWe ncg-cnte faço sab l' aó: lJlre e Le
AIVtH'á com força de lei virem: que, ha"enrlo cres-
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cido de dia em dia as necessidades puhlicas pela
occorreocia de muitas despezas cfue as circunstan(;ias intel'l1as e externas tem feito necessarias, sendo preciso estabelecerem-se novos impostos para
acudir ás precisões tio Estado; e sendo o do papel
seBado hum dos indirecto que, pelos tempos e
economia com que he arrecadado, pela maneira
com que he cxig'ido, pela praLica da maior parte
das Nações cultas, e pelo que em outro tempo se
obscl'l'ou nesta l\lonarchia jú mereceu a minha
Real :Jpprovação: fui servido estabelece-lo pelos
AI varús de Iode ~iarço de 1797, de 24 ele Abril
dc 1801, de 27 de Abril de 1802, e rednzi-lo pelo
Alval'ú tle 24 de Janeiro de 1804. a que sómcnte
Iicassem pagando na Chancellaria MoI' a imposição do Seno os Alvarás de Mercê, F6ros, Cartas,
Padrões, Titulos, Patentes, Prhrilegios, Isenções,
Provis- es e Graças de qualquer natureza, isentando os mais papeis, e régulando depois a forma de~te recebimento pelo Decreto de 12 de Junho do mesmo anno: e, considerando por huma
parte que de muitos papei, ainda mesmo dos
forenses, se póde perceber toda a utilidade do
imposto, sem haver embaraço na expediç;1o -dos
negocios a que eUe's dizem" respeito, e sem as
despezas do fabrico e aclministl'ação do seUo; e
por outra parte, que os impostos nas Hel'anças
e Legado', que n;1o provierem de ascenden tes e
descenden ~es, se pOdem estabelecer sem grave
incommodo dos que as viel'em a pel'ceber , por serem hum beneficio fortuito e que llIes não he de~
,'ido de rigoroso direito e obrigação, e conhecido
e praticado pai' algumas Nações civilisadas antigas e modernas, e que .podem facilmente arrecadal'-se na Repartição em que se CObl'ão os direitos
do scUo, determinando-se e fazendo-se neces ario que as quitações qu'e e derem em Juizo para
el'em os Testamenteiros desobrigados, sejão sellatias, pagando-se pelo sello a pOl'. ão que fUr imposta, e dando-se outras pl'ovillencias para se fazeI' esta arrecadação com exactidão e facilidade:
hei paI' bem, tendo ouvido o parecer de pessoas
doutas e zelosas do meu Real servico e da feliciuade dos meus fieis vassallos, det~rmit,1al' o eO"uinte:
I. o Os livros denominados diario, e mestre de
negociantes, e mercadores (le retalho, bem como
os documentos delles extl'abidos seráõ nullos e de
nenhum effeito em Juizo, sem que seus donos tenhão pago a taxa de 20 I'éis por cada folha, como
se acha determinado no § lodo Alvará de 27
ue Abril de 1802 para os li,'ros de papel ordinatio,
pondo-se O Sello de minbas Renes Armas na ultima folha do li vro com huma Yerba, em que se
declare o pagamento que se fez, e o numero de
folhas que o meSlllO livro contém; recnbindo.a
nuUidade unicamente sobre as pessoas a q:uem semelhantes livros pertencel'em, e que os não tiverem ['eito ~ellar para nelles principiarem a sua escl'ipturação logo depois da püblicação desle Alvará, tanto nesta Côrte e Provincia do Rio de Janei1'0, como em todas as Capitanias deste Estado e
Domi'nÍ1ls Ultramarinos, á excepção dos da A.sia;
rtcà'11do porém exceptuados d'esta taJl,:a todos os
müi li ros aaxiliares,. e os mesmos diano e mes-
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trc jú principiados, que poderilõ Cl~ "con luillo
sem sello, devendo este so ter lugar quanto aos
"
livros novo.
2, o A' me ma taxa e ello posto pelo obredito
methodo, e no prazo ele dous mHes nesta Curle
e Provincia e de eis mcze em as Capitanias deste E,tado e Dominios ltl'anlarino, Ú excep:ão
do da Asia, contados da publicáção dc te Alvaril,
seráõ sujeitos o livros das Camal'as, o de nota,
de Tabelliães, os ela Irmandades, Conft'arias
Ordens Terceiras, os dos A sentos do Baptismos,
Casamcntos e Obitos de toda as Parochias; e os
que neHes, rindo o prazo de tempo e tabelecido,
escreverem, ou continuarcm a escrever sem o deTido pagamento do sello, incol'l'eráõ na pena de
100:t/JOOO réi', metade para a Real Fazenda, e
metade para b denunciante, além do perdimento
do Ollicio em que fical'áõ incursos o Escrivães
das Camaras e os TabeLliães que o contrario lherem.
3," As escripturas publicas, seus traslados, a
publicas fórmas, certidões, procmações feitas i udicialmente, ou por pessoas de qualquel' ordem
e condição, provimentos de officios, passaportcs,
autos de posse, tombos, inquil'icões e justificações de geoere, iusli(jcaçõe~ de serviços e attestações, não poderáõ sei' apresentado em Juizo
e fora deUe, nem reputarem-se valia os, bem
como todos e quaesquer documenlos com que se
pretender instruir o requerimentos que me forem
feitos directamente pelas Secretal'Ías de Estado c
Tribunaes Regias, ou que fOl'em feitos a quaesquer l\1agistrado , Governadores, Corporações
Autoridade publicas, seculares e eccle ia ticas,
sem que se haja pago pai' cada meia folha de papel
de taes documentos e titulas, a taxa de 40 réis
estabelecida no § 8 do dito Alvará de 27 de Abril
de 1802, o que deve constar pelo sello e verba
posta na ultima pagina, com declaração das meiafolhas que se achão escriptas.
'
4.. o Os creditos, obrigações, recibos, letras seguras, de cambio e de qúalquer outra natureza,
poderáõ ser feitas como até agora, e continuar u
eu giro em dependencia do seUo e pagamento
da taxa; quando porém houTerem de ser ajuizados e antes de serem uutoados, deverúô seus donos pagar a taxa e tabelecida para cada hum delles n,o referido Alvará de 27 de Abril de 1802. E
isto se entendel'á pelo que l'e peila á letras, quando se intentar cfualquer acção em Juizo, fazendose a competentc citação para eUa, e não quanto
aos protestos, que se deverúõ fazer antes do pagamento da taxa. O Testamentos da me ma fórma s6mente seráõ ujeitos ao pagamento da taxa
estabelecida no § 8 do sobl'edito Alvará, quando
houvcrem de ir a Juizo para o eu cumprimento,
sem que antes disso se possão l'eputar nullos pela
falta de seUo.
5, o Os Escl'ivães dos dilfer ntes J ui7.0S Seculares e Ecclesiasticos, não poderáÕ" fa'Ler conclusos
os auto de qualquer naturez-a que ejão, para
senten~a final, sem que ~ tenIJa pago primeiramente a taxa de 10 réi por cada mcia folha de papel em quê se tiTeI' éscripto: Seráõ obrigados a
declarar nos mesmos autos, e por esoripto, quanta
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meia foJh~s conlÍ'm até ao termo da conclu-ão rente fóra do egundo gráo, E os Ministros a quem.
tinal, deduúnJo tIo seu numero aqnellas que já toca faráõ que os testamenteiros não sejão omistiverem pago a taxa, ante' de serem incorporadas
os em dar conla·dos testamentos, e que de todas
no autos: e s6mente depoi de constar pOl' huma as heranças abintestado, não havendo herdeiros
verba posta nos me mos autos, que foi paga a forçado', se proceda a im en tario e entL'ega judicompetente taxa e que fica carregada ao respec- cial, para poderem tel' lugar estas providencias.
tivo The oureiro, sendo e ta "erba assignada pelo
10. Nesta Côrte se far,) o recebimemo destas
Escrivão deste recebimento, e sellada com as mi- taxas pelo sello na Chancellaria l\lór do Estado
nhas Reaes Armas, he que poderáõ fazer conclu- do Brazil, no Real Erario, e nas estações que
so. os autos para final sentença; e os que o con- delle forem dependeutes, para prompta expeditrario praticarem incolTel'áõ n~ pena de perdi- i/ão das partes, e nas Capitanias deste Estado e
mento de seus Officios e do decuplo da taxa que dominios Ultramarinos, pela Repartição estabedevia ser paga, c os Magi trados na pena de sus- lecida pelas Juntas da Administração tl AnecadaJ en ão e emprazamento, havendo proferido a fi- ção da minha Real Fazenda para a 'cobrança do
llal Sentença sem preceder o pagamento da taxa, selJo dos papeis designados no Alvará de 24 de
6. o Todas a Cartas precatorias e de inquirição
JaneÍL'o de 1804. E nas demais Cidades e VilIa.l1
artas rogatorias para o Juizos Ecclesiasticos, onde houverem Juizes de 'Fúra e Ordinarios, se fará
Carta testemunhaveis, Sentenças, ou formaes de o recebimento por hum Tbesoureiro nomeado
patlilhas e Cartas de arremataçõe , não poderáõ pelos Officiaes das Camaras, a quem se fará a
er a signadas pelos Juizes e ter execução, sem carga em hum livro rubricado pelos Juizes de
liue conste por huma verba. e pelo sello de mi- Fúra, onde os houver, e pelos Ouvidores das
nhas Armas nella posto, que foi paga a taxa Comarcas onde só forem Ordinario , escrevendo
de 20 réis por cada meia folha de papel. O mes- nelles hum dos Escrivães que mai habil rôr, nomo se deverá praticar com as Sentenças e l\'Ianda- meando-os os Juizes, a quem se remetteni o cudos de preceito extrahidos do proces o, decla~an nho das minhas Armas Reaes para fazer imprido .0 Escri,'ão quantas meias folhas de papel con- mir Ç> sello, em cujo podel' se guardará. 1:
tém o pl'ocesso depois da Sentença final, e de neJ;lhum emolumento por isto receberáõ o Juiz
quantas se compõe a mesma Sentença, e no man- e o Escrivão, a quem farei as remunel'ações que
dado de preceito, lIuantas meias folhas contém o houver por bem, e s6mente o Thesoureiro coprocesso de <Iue foi extrahido, para se fazer por brará hum por cento do que arrecadar, Em quane la deçlaração a conta do pagamento da taxa, to porém se não poderem enviar todos os cu,com especificação da pessoa que pagou, para se nhos de minhas Reaes Armas para as differentes
carregar na regra das cu tas. E os que o contrario povoações, supprirá a falta do sello a verba do
fizerem incorreráõ nas penas estabelecidas no § 5, p:lgamento, sendo esta assignada pelo Juiz, pelo
7, o Em todos os processo que findarem sem ThesoUl'eiro e pelo Escrivão.
I I. o Todos os tres mezes remetteráõ os Juizes
que deIles se extraia Sentença ou Mandado de
preceito, ou cm que houver composição das par- o que se tiver recebido aos meus Reaes cofrel
te , não poderáõ o contadores do Juizo contar das Juntas da Fazenda respectivas, acompanhaa custas nem os E crivãe recebe-las, sem que do do competente conhecimento assignado pelo
primeiramente se haja pago o sello de 20 réis por Juiz, Escrivão e Thesoureiro, a quem se dara
cada meia folha de papel que taes processo tive- lIDitação em fórma legal.
rem; incorrendo os Contadores e Escrivães que o
12. o Os Ouvidores das Comarcas perguntaráõ
contrario fizerem, na, pena declaradas no § 5. nas devassas de correicão nas Villas onde houve8. o Nenhuma quitação de herdeiro ou de le- rem Juizes Ordinario;, pelos descaminhos qU{l
gatario por effeito de testamento, poderá s r ac- se fizerem na minha Real Fazenda nesta parte dos
ceita em ,Juizo, nem e poderá com ella haver o rendimentos, e pelo modo com que se houverem
Testamento por cumprido ~ ,sem qu~ a quitação os empregados nesta Repartição, dando em cultenha sido primeÍl'amcnte sellllda, pagando-se por pa aos que tiverem neHa delinquido. E os Syndie te sello a deeima da herança ou legado, que ef- cantes perguntaráõ por este artigo nas residencias
feetivamente se arrecadar, não sendo os herdei- que tirarem aos Juizes de F6ra e Ouvidores das
ro. ou legatarios, descendentes ou ascendentes Comarcas.
d Te ta dor.
13. o Os Escrivães que rece.berem quaesquer
9'· Igualmente se praticará o mesmo com os papeis sugeitos á taxa e sello, sem que tenha sido
herdeiros que não forem descendentes, ou ascen- paga, incorreráõ l1a pena do perdimento do omdente do fallecido abintestado, com differença cio e no decuplo do valor da taxa, os Magisorém lIUe o herdeiro ({Ue fôr parente do falle- trados na de suspensão e emprazamento, e 01
cido abinte tad.o até o egundo gráo incIusi"fe , J lÍzes Ordinarios, além da suspensão, no pagacontado na rÓl'ma do Direito Canonico, não .mento do decuplo da taxa do papel que consenpoderá er 4lmpossado da herança sem lIDe, ten- tirem nos autos sem pagar o sello competente,
do feito in... entario~ e constando por documento o que se provará por haverem proferido algum
autbentico a quantia lilIUida da herança no do- despacho depois de estar inserto nos autos o pa~umento pelo qual se lhe houver de mandar
pel que devêra ser primeiramente seIlado. E topa sal' mandado de entrega, tenha feito pôr o dos os que falsarem o seUo e as assignaturas das
ello , e eom eIle pago a decima da herança lIDe verbas do p,ílgamento, incorl'eráõ nas pe\)as dos
r~ente 3l'l'eeadllr; e a I!uiota parte, iendo paque falsificão o meu signa!, impostas na Ord. do
0
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Liv. 50 tit. 5,2. E os que reçeber~m h,eranças ou Capitania ao Mal'anhão" ,que cqnstandj) no Real.
legados por conluios particulares perde-los-hão Erario., que da Çgmpanhia ext\ncta 'q,ue .havia
com outro tanto :do seu 1 valor para minha Real s~d,o ,esta,belecida:eQ1 Bissal). ~ Ç,aqh,eu; de ,qu<l foi
Caixa e Adrpi.Qistt:ador João Roque Jprge, exisF~~e:nda.
,"
"
. ~ (l , (
tem avultados fl1nflos em poder de.Ricaxdo Nunes
1,ll~.~ r,ara ,este ,fifI\." e para serem p -ni.d.Q~ !Qdos o()s que, oorom~lterem aLgulpl\ out~,\ frauçe,~
Leal e )3er,!~rd, llqdJ:ig\les Li;ma, pl'o'VenieI;lte
se admi,ltirAl? denuncias ~, applicDn«;lo-sc, ,aq ,de-~, da escravatura e'outt'os generos que lhes vinhão
qunciante a metaqe das ·p.:nas pe~oi'lJr\as p p,; consignados: foi o Prirreipe Regente "osso SeJunta, sem perserdo !l o l,ra,para. minha R,epl Fazenp.,a. ' . I nhol' servido det rminar; que essa
J.
E 'este, se Gpmprirá como, nene se contém,. Pel,9, da de tempo e com a maior acü,idade possivel
que mando, ~rc p~do,no Palacio dq ,Rio. q,e Ja- mande recolhei' a' na Contadoria todos os livros
n~iro" em 17. pe Ju,olj19 dr 1809, -tPJ,l.I;NCIPE COro. e papeis r.elativQs a este objecto I para. ali serem
guarda, - Cbnde :,d~ Aguja ~ I Com os Registos pl:ecedentenJ~nl;e exaD;lin'~dos,"aê'aut~lando' que
&ompetenteJ.
rlã~ h~ja désc~m\n~o nos bens d qu~l1'e con~ig
natanos,
e fazendo
.recolher
,'I
)
'lo;1
-f.
\ j
IltlHHJ.J
-a ao.1 ea
' Is cofre's,, imI"
medl,~ltamente
9ue
se
I~qpl
al'em,.as
oontas, as o.m;
. -ORDEM UE 17 'DE JUNIIO.
,i
mas que se oonh~cere,m verdadeiras, frocedendo
(
,
I
Mannscripto authentiqo.. ' ,
sequestro~, avaliaçao e arre~atafao nos bé.n
f
- IÓ Vice-Almirante Major General da.' Armad'a (íaq~lcnes cLue ai,nda {je/ ~chár deve,~y'~ 4,dita Comp'aóh1a, reme,ttelldo o seu producto ao mesmo
Real expeça as ordens e omcios oonducentes'a
Real
Er~rio.
O • qtle es
a Junta
ouÍnpriL'á tão
II'
•
.
J
'flue de hoje em diante se não interroguem menos
e;xact,amente comQ por e~ta se ,lhe o~'dena, sem
de sete tes,temunhas em qualquel' 'C.onselho de
duvida, em~al'aço ou tergiversação)lguma.,FranGuerra, cumprindo que, se poder ser, haja
oisco unes'·Pe.reira a foz no Rio '<:)<l Jap'eiro, e,m
sempre entre estas testemunhas num Official de
20 de' Jpnho de 180g.-Fra'Oc(s~o de paula Capatente, :pum jnt'erior, ,hum de ,apito". dous Solbral. de l\lello a fez escrever. -;-Çonde de glli~..
dados e dous marinheiros; além do, que se ob(sér~,
~ E,-:ctrahida IIdo Liv. I·.,de
ReI{. ITeral de
01'{Je~
. . . , 0',
I
v.ará, sempre ÇIue ,fôr possivel, que QS interro,ga-;
ea;pecfid,as ds JU!ltas de Fazenda~'a ,fl: ,~02.
todos .oão tel1hão l lugar flm quanto áq~elles indi-vidllos.que não for~m' .O.lUciaes l;1.e) patente, sem
",
primeiro .passar, estes .indi viduos .pava bordo de
PRoVISÃ.O DE 20 J,lE .ruNIIÔ.
outra embarcílção, a cuja guamiçã9 ,fic'al'á,õ per-. --' . I
M:\uuscl'ipto aulhentico.,
tencendo dahi eJ;l1 dia)1te, ou sem qúe estes de-\
sembaJjquem para servirem nas difl'erentes; repavO' C~nd~ ,de Aguiar, do ConselhQ de Estatições navaes que lhes di sl)rllID re. peito Quartel do" etc. Façb saher á Junta da Real Fazenda da
General da l\'lal'inha, 17 de Junho de 180.g.- Capitanta rio' Pará, que o Principe ,Regente NosCom ã rubrica do Infante Almirante General., l! so Senhor foi servi'dÇl conceder {continuação dQs
,"
soldqs ás 'vluvas d'aguelles que mor.rêrão nas acI
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MauuscÍ'Ípto. aulheotiôo.

J~

\"

o Vice-A.lmirante Major General da Armada
Real.(jque entendendo; 'que o Prinoipe Regente,
meu muito amado e prezado Senhor e Tio, houve
por bem permittir que o Cirurgião e os primeiros
0irurgiões ao numero da Armad.a 'R~al-llsení (le
oôr amare\J.a nos galões' e nos botões.,' que deye":'
r-Ílõ ser lisos, trazendo em yez de espalla, hum'
pequeno traçado com punbo amarelle; e manda'
que os primeiros Girurgiões u em-dé diíisas igl:laes l
ás que !;lO hombro trazem os Cirurgiões l\lóre dos
lli[eÍ'enres corpos do Exerci~e. 'Quartel General <Íü
liavinha,'n7 de Junho de·,Sog.-Com a rubrioa
do Serenissimo Senhor Infante Almirante Gener.al.-Esta Ordem :nasceu do Aviso dI! 10 de Junho,
do Conde de Linhares, dirigido a Jos'éllfm'ia DàntasJ
deferindo á representação do Cirurgião lIfór dosEa;él'ât08.
'
! .
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'Mao~sc:jl>to 'aUI~eotjci>.

'I,:

O 6;9Itde 'de Aguiar, do Conselho .<le Es~a
do, e,te. Faço sab~l' á J,unta .da Real Fazen~l~ d.a
TOMO J.

I

•

ções gue precedêrão a Conquista 'de Cayenna,
corno cohsta do Decreto incluso por copia, as ig~
nátl'o 'pelo Contador geral respecth'o. O que se
participa á dita Junta de Ordens do mesmo Senhdr; ~ara que na conformidaa~ ~o referido Decreto s~ f~ão os pagamentQs' dos «iI,os 'soldos,
sem duvid.ã, tergiversação ou erhbar~ço ~lgum.
Casimiro de Oliveira Dias a fez no Rio de Janei1'0', em 2~·I"'de J~nh"o, ti~ 'J 80g. - Francisco de
Pa,ula Cabral de 1e1)0.a fez esorever. -Conde
de Aguiaí'. - E'xtraltUja
Liv' Iode Reg., geral de
(}t'dens ea;pe~idas ds J u~tas de Fazerufa a fl. 104 fJ.
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;
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,

Manpscripto ".otbentico.

Tendo conS"idehçã'ó <3 1Jepresen'tar-me a Condessa de R'oque'feuil, que era socoorrida pela minha
Real Fazenda com a quantia de I 360 :ti>000 r~i8
cada anno., ~ed'i'ndo-me a continua ão da m~sma
gra~à ~. sou servido mandai' que se lhe contin~~
a pagar a dita pensáo aos quarteis, com,o -venoimento do Iode Outublo de J 807', em que' deixou de ser paga pelo Real Eral'io de Li boa. O
Conde de Aguiar, Presidente do meu Real Erario, o tenha assim eI)te)1dido, e o faça executar

46
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com as ordens necessariàs, sem emhargo ,de
quaesquetl le1s ou disposições em contrario. Palacio do Rio de Janeiro, em 22 ~e Junho de
1809! - Com a Rubrica do Pl'fncipe fiegente
Nosso Sennor. -l!Jxtrahido do hiv. Iode Reg. de
Decretos dos annos de 1808 a I80g a fi. ~05.

DEC,RllTO DE

23

DE

JtrNno.

Manuscvipto authcntico.

Havendo mandado crear, por carta escripta
ao Governador tIa Capitania 'do, Espirito Santo,
aos 29 de Maio do presente anno, huma Junta
de Fazenda com imlI1cdiata subordinar,;ão ao meu
Real Erario, par'a ente~leí' sobre todos os objcctos da admióistrtlção, arrecadação e distribuição
de tudo o que constitue o patrimonio Regia no
tcrritorio da Cor~'eição do'Ouvidor da Comarca
da sobredita Capitania pela paLte do Sul, e pela
do 'Norte até á Villa de S. l\latheus, servindo-lhe
de limite o no daquel1e nome :' e tendo até agOl'a
estado na Junta da Real Faze'nda oa Capitania
dá. Bahia a geral inspecção dos objectos concer-'
nentes a Pr01'edoria do Espirito Santo, existindo
por esta' ausa no Archivo da referida Junta,
assim as contas originaes dos' Alinoxarifes como
as memorias e monumentos que podem conduúr ao pleno conhecimento do estado da referidaProvedoria : _qu~rendo de huma vez consolidar o
systema por que se ha de regular a sobredita Estação: sou servido detel'minar que a Junta da
}'azenda da Bahia faça proceder ao prompto ajustamento de todas as contas dos Almoxarifes,
Contractadores e Exactores da mel~ciona-da p'rovedoria, dando-me conta do resultado deste trabaUlo pelo Erario Regio, relI).eftendo na.mesma'
océasião os li vros, e os documentos originaes
respectivos, afim de se examinarem novamente
e se expedirem as ordens competent~s, informando tambem do que disser respeito ás rendas e,
aespezas da dita Capitania do Espirito Santo,
ii 1'ista dos traslados das ordens em que se fundão,
ou que as autorisão: e por quanto a mencionada
Junta da Fazenda rIa Bahia tinha feito subir a
minha Reall?l'esença di versas. representações tenuentes á reforma da Provedoria referida, sobre
a quaes ainda não tinl1ão baixado as Reaes determinações: ordeno outrosim, que, enviando
copia fieis das mesmas representações, lhes accrescente o que lhe oeco1'1'er -e julgilr conveniente
que e altere, em atterrção á diJIerença de circunstancias. O Gonde de Aguiar, do Conselho
de Estado, e Presidente da meu Real Eral'Ío, o
tenha a sim entendido e fa?a ex~cutar Gom os
ae pacho nece arios, sem embargo de quaesquer leis ou di po ições em contL·ario. Palacia do
Rio de. Janeiro '. en;t 25 de Junho ?e 1809. -Com
a rubrICa do Prmclpe Regente Nosso Senh,oA·'Extl'ahido do Liv. Iode Reg. de Dea'ctos dos annos,
de 1808'a 1809 a fi. 206.,
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Manuscripto autuentico.

O Conde de Aguiar, do Conselho de Estado, etc. Faço saber á Junta da Real Fa'zenda da
Capitania: da Bahia, que o Pl'indipe Regente Nosso Senhor foi servido mandar remetter o Alvará
incluso de 18 de Ab'dl do corrente ànno, parã
que essa Junta o faça executar, marcando-se cotn
as suas Reae1l Armas as moedas 9ue' forem enfrando nos cofres da Real Faren'da, 'Para serem
depois emittidas com o valor prescripta no mesmo Alval'á, e remettendo-se a este fim aous pdOções. O que essa Junta assim terá entendid'o
e fará executar. - Yrancisco Nunes Pereira a fez
no Rio de Janeiro, em 25 de Junho de 1809,Francisco de Paula Cabral de l\'lello a fez escrevel'.-Conde'de AgUiar. -Eá;ll'ahida do Liv. 1·
de Reg. geral de Ol"dens expedidas. ás Juntm de Fa~nda a p". 1 LO.
I~
I

,
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Man uscri pto authen'tico.

Por justos' motivos quer me fOI'ão pres'entes,
hei por bem que as. péssoas de que se compõe
a minha Real Gual'da desta CÔrte, venção aada'
buma diariamente, em lugar da quantia que até
agora pel'cebião, a seguinte: fi Sal'gentó, 5{,o
réis; os Cal~os', 270 réis; -e "(wSoldados , Pifarto
e- 'lIambor', 200 réis, 'que lhes seráõ pagos' desde
<t Iode Julho do presente anno em diante, pela
réspectiva folha. O ~onde de ~guiat, Presiuente. do meu Real Eral'io) o tenha assi'm elfttlndido,
e 6 faça executar com os despaehos necessal'Íos,
não obstante quae 'quer leis ou disposirões ém
contrario. Palacio do Rio de.Janeiro, em 24 de
Junho de 1809. - Com a rubrica do, Principe
Regente Nosso Senhor. -Ea:trahido do Liv. Iode
Reg. de Dea'elos dos annos de 1808-0.1,809 a fi. 20~ V.
PRO VIS.:\.O ,DE

26

DE

'JUN'rro.

l\1anuscrJp o aulhcntiro.

D. João por graça de Deos, 'Príncipe Regente
de P'ol'tugal e dos Algarves, ete. Faço S3'IDel' a
vós Desembargador JoaquiID' T!leolonio Segurado, que tendo-vos nomeado, pai'a crear a Comarca de S, João das Duas Barras, e esperall'do
que me servjrei's, Gonforme a confiança que- çm
"ós tenho: hei por .bem encarregar-vos tambem
da creação daquella Villa, que se regnlará conforme o estabelecimento' das outras destie- Estado
do Brazil. E logo que lançard..es os fundamentos.
della e elegerdes os Oillciaes da Camara, passareis eom -elles ã dema'rcal'-lhe o termo que se
julgar mais conveniente ao bem do meu ReaLserviço, cuidareis na construcção das casas da Camara, cadêa, pelourinho, calçadas, arruamento,
e tudo o mais pertencente b. boa ordem, policia e
economia publica da mesma Y-illa, e particularmen~e 1'OS applicareis ! a facilitar a navegação daquelles rios 'l eus affiuentes, a melhOl"ar li agriéultura, e augmentar a communiCãção e commer-

ANNO DE 1&09.
cio da Capitania' do Pàrú com a de- Goiaz. E
porque não he possivel que immediatamente a
Tossa posse do lugar de Ouvidor crieis a dita
VílIa de S. João das Duas Barras: hei por bem que
no A:rraial da Nali'vidade nomêeis Officiaes de
huma Camara inte'rina com a denominação daquel1a Villa~ e que subsistirá em quanto não creardes a mesma. EITeituada que seja a sua creação,
dareis de tudo conta ao Governadol' e Capitão
General, que m'a fará presente pelo expediente
do meu Tribunal da !\.lesa do Desembargo do
Paço, para que eu haja de a confirmai', havendo-o assim por bem. Cumpri-o assim, O Principe
Regente Nosso Senhor o mandou pelos Ministros
abaixo assignados do seu Conselho, e seus Desembal'gadores do Paço. Joaquim José da Silveira a fez no Rio de Janeiro, aos 26 de Junho
de 180g, -Joaquim José de Souza Lobato a fez
escrever, - Francisco Antonio de Sou'Za da Silveira. -1\10n enhor Almei-da. - Aclta-se afl· 7V'
do Liv. 10 dr} notar:iior da$' 01'dens que se expedem
pela Mesa do Desemhm'go do Par:o.
Oll'DJm DE

26'

DE JUNHO.'

Manuscl'ipt? autuentico.

o Chefe de Divisão Vice-Intendente fique na
intelligencia de que, sendo-me presentes os depoimentos a que mandei proceder, e os 10. §§
dos tits. 6~ e 7 do Alvarú de 7, de Janeiro de
1797; ordeno qu.e todos os Escrivães e Commissàrios d'o numero, tenhão exercicio na ContadoI'ia pela fôrma e com os vencimentos determinadós no me mo Alvará, devendo o mesmo Cl1efe
de Divisão pussar a propôr-me os seus mais habeis, entre os d'iros Om'ciaes ,do numero, e os
exb'anumerarios, para que, sendo empregados na,
direcção e subdirecção dos trabalhos mais importantes, venção na fórma da Resolução de Con1I11'a, aquelles'o s.oldo de embarcados, e estes o
de 16':/iJooo \'éis; ôe'Vendo-se tambem observar
que nenhum dos ultimas poderá vencer mais do
que o menor, dos primeiros semelhantemente empregaetos, e que não' e altere o que existe determinado, qUer pal'a os que cuidão no inventario, quer para os que estão servinClo na Mesa
Grande. Quartet General da 1\1arinha, 26 de
Junho de 18'09' -Com a rubrica do Serenissimo
Senhor fnrante Almirante General.
0
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lIfanuscEipto authentico.

D. João por Gniçâ de Deos, Principe Regente
lfe Portugal e dos AIg'arves Z etc. Faço saber a vós
Cdnde da Pontt!, Gtn'ernador e Capitão' General
dá Capitania da Ballia, que sendo-me presente a
conta qu~ me uirigi"5leS em data de 18 de 1\1aio do
anno ptaximo passádó, émettendo-me a representação qu.e yt>s havia Bii'igidd ,o Desembargador
Intendente llb duro d/l 5'a Cidade, José da ~lota de
A~In'e'do, 11 qual ~·os ~edia que fizJlsses subir fi
mmha Real p'rescrrça os autos crimes processados

18~

per'ante elle, contra FI:ancisco d/e &nd'rad'e dó\.
mesma Cid~ade, pela culp'a de lhe serem achadas e
apprehendidas varias p'eças de onro 1a1'rado serri
os quilates da lei na taboleta ~ em que as vencfi ao
FOVO assim falsificadas, os quap.s igualmente me
remettestes, tudo a fim que cu déssé a pro,'iden'·:
cia que fosse mais conveniente ao meu Real sel'viço, sobre os acordãos proferid'os nos mesmos
autos pela Relação da dita Cidad'e ácerca do aggl'a1'os que deUa tinha interpo to o sobredito Fl'an.cisco de Andrade, por se ter decidido nelles que
o referido Intendente, tinha feito aggravo em não
mandar escrever os meneionados aggravos para a'
mesma Relação, mas sim para o Con elho ela Fazenda de Lisboa, e em não mandar remetter os
ditos a'utos com a respectiva culp'a pal'a a Om'idoria Geral da Crime da mesma Relação" Cdmo
pelo Desembargador Procul'ador da Corôa e Fazenda della se tinha requerido. E tendo mandado
ver e consultar este'negocio pela 1\iesa do Desembargo do Paça, sobre o qual informou o Desembargador Juiz da Corôa da Cas'a da Su'pplicação
do Brazil, fui servido, I'esoh'er por minha immediata Resolução de 4 de larço do corrente anno,
conformando-me com o·parecer da dita Mesa e do
meu Procurado' da Corô~, a quem se deu ,'ista;
que nem o sobredito In'tel dente do puro devia
deixar de cumprir os mencionado acol'dãos,
passando a glosa-los temerariamente na.sobredita
sua representação para illuclir entretanto o julgado, pois que a disposição .âa Ordenação do Livro
primeiro ULulo 10 § 10, e da lei d'e 18 de Agosto
ele 1769" § 11 que elIe para este fim arrastou, nãO'
e,ão applicaveis ao caso dos actos, estando ene
já decidido em Relação e sendo comprehendido
na Ordenação do Livro quinto, titulo ~6, erq curas
circunstancias niio podia ser considerado como
caso extraordinario para exigir de mim algum,a
providencia no\'a, nem "ós. devieis annuir a esta
pretenção do. r'eferido Intendente, com suspensão
(le cumprimento· dos ditos acordãos da, Relação ,
sendo, como na verdade sois, obrigado a sustentar
a, autoridade da mesma Relação na rórma dos
respectivos Regimentos, e muito especialmente,
do que foi dado em 7 de l\larço de d,?og, no qual
e:x;pl'essamente se determin,a, que o Governador
n.ão impida nem suspenda a execução das sentença qne forem dadas em Relação, antes para a
execução deUas dê toda a ajuda e favor que lbe
rô.r pedido, pri Ilcrpalrncute contl'a os podel'Osos:
o que ,devendo ~ssim praticar-se em quaesquer
casos por força da autoridade da cousa julgada
(fosse ou não fosse justa a Sentença) e até mesmo para manter a ordem e cohibir a insubordinação; com muito maior l'azâo seódever.ia. praticaI:"
no caso p.l'esente, cm que são tão justíls as decisões proferidas nos ditos acordãos, porque não
s"e.trata de moeda falsa, ou do ouro fundido nas
Casas da fundição estabelecidas pelo Alvarás novissimos, em que forão creados os Intendentes do
ouro, que sáo unicamente os casos que trata a
Provisão de 11 de Março de 1755 em que se funda o obredito Intendente; -mas trala- e unicamente de falsificação de (1uro em obras de Ouri·.,.es, nos termos da Ordenação do LiY1'o quinlo:>
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titulo 56, e da extravagante de 25 ~e Fevereiro
de 1669, que assús proYidenciárão s~ hre e te objec~o, e achando-se P?r isso com~ettldo o. eu.conheciII:lento ás JustIças ol'd,nanas, como, [10&
menci'ooados acordã'os j ustaD;lente se entenfle,
mandando pol' issp,c9~mé,tter o pl'oce.ssQ Ú Ouvi:.,
dOl;ia Geral ,do, Crime' ~a Relação. l'~l ql).e flU
sepido m,\ndar rem, tter os autos ao m~sq1o: ~n
tendente, ordenando-ih~ que çump,r~ seU} pel:da de tempo os ,di~o~ açpl'dãos, estrannan~o...,.
lbl'l a falta qlie tem, havido ,do seu ,cumpr\mento.
O que me pareceu participar~'Y.Qs" para qUE: ~ façais assim Gumprir e e~ecutar, faz,endo r.eglstar
e tá em todas. as Reparlivões compct~nte , p~ra
não se executar outra vez semelhante que tao.
C~mpri-o a imo
l?.rincipe Regente Nosso Senhor Ínan'üou pclo,5 MiQi t~os abaixo as ignados
do s~u Conselho e ~eu De cm'bargado~ s 40 P~ço.
Antonio Luiz A'tves a fez no ,Rio de Janeiro, a 27
de Jun~o'lqe.1~09.~4cha-s,e a {l. 7 v., a 8 V. dp
Liv. Iode lfqlqção de 'Ordens, q,lle se expedem pela,
~1e.sa dq Desemb,argo do Paço,
I!

O Se 'enis~imo &enhor Io(aole A),mira:rte ~~n~,
ral manAa, que os Soldados da B"\gada que fôrem serralbeiros ~ cOOfo ~aes,~r~p'alharem no cOÇl«er.tp, ,do, ,armamento na;ya); r sejri0 ,apoJ1tados ~
a.I~c;>nadps nos dias de trabalh.o ;'ma~dlJ!l(lo V. S,.,
c0!l\,~rir-ll)es os vencimeçtos,;que r' ~l~ar!l-m, ~i
mioui'O.çI,o os que, ~~fl1 com~ ~oldapo~, ld~quel!es
que Icr4ãq como tafls oiRciaes !le fosst1m paisa op.
p II;1esmo Sefeqi:;simo Sen110r q 'de!la!q!1e s'e,
cuide, com a poss~vel e.(lJcaoia ~ ,no e}a,b,,:!ecimeth
tp, dc huma fo,rja a hordo da náo Prinçipetl}eal,
p-ara s.e mandarem ali trabalh;,U' o serraHleiro,s Ç]ue
não fOl'em assistente aos trabalho. do Arsenal.
:Õ~os guarde a V. S: QUí\rt~l Gen~ral da M-a,ri\\ÍIa,.
27, de ltllnho d~ 1809. - ),o!'é ~l,\rii,l, Dall~as Pe.r~ira· --;7 ~.r. J,o,sé l\lflri~,He, ALmeida.
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. Man:lscriptO" 3uLhen~ico~,

I'

Coo ultand o Conselho Supremo .l\lilitár em
data de 17 de Junho de 1&09, o)re deverem-sé
ou não con idcrar cómpTehendidos no Dec.reto de
16 des e mez e an'no os de ertores 'que'tao'tempo
de sua publicação )'á estavflo !?resós, re!H'llveu Süa
Alteza Real em' 7 do referido II;1e'L; Tendô em '
consiueraçãó a c1uy'ida em'que entrou O' Gon5elha.
Supterb'6 l'Ililita,r sobre a execução 'do Decreto de'
16 de Junho deste a11l10, e ha,'endo attenção ao
principio humano que prescreve de nà'd~ alterar
do que toca á segmança de defeza do Reo; sou'
servido 'ordenar que se suspenda por ora a execucão do sobredito Decl'elo, e que o Conselho c1eiermine que em tod9s os Ueg,imenros dentro do espaço de tre' dia depois que se apprehender o desel'tor se faca Conselho de Guerra ao Réo, e que
se o 'Auciit~r não comparecer depnis de :wisado"
seja, o Capitão mai ' moderno, ou butl'o qualc[u~r
eril seu 'impeclimeoto que suppra a ,'~zes rIo Aúd,l'tor ficando re ponsavel o Coronel de cada,Hegl-'
me~to de qualquer delonga que haja em tallU.atcria; e sendo igualmente obrigaJç> a dar conta todo os meze pela 'Sec~etaria:d':Estado do~ egocios da Guerra, dn lluII)ero de Conselbos de Guerra a que o Auditor faltou depois de avisado. O
Con elho faça executar e tas minhas Reaes orden
em quanto me não coosultar o que Eatecer sobre
o 'meio decobibiradeserçãoefazermai promp-.
to oca-Ligo, não ou iante 'qaaesquel: leis e regimentos em contrario, que todos hei aqui por e
derogados, com o se dell~s 'lhe se' exp're,ssa'menção. Palacio do Thio de J'arieiro, 27 d ~unho'.det
1809' - Com a rubrica do Principe Hegente.J
,
fi'

.

I)

~

'r

Manuscripto 'aUllfeoti'i:o. I

J

•

•• ~

I

(.

1

,,",

f".

I

'I

PROVISAÕ DE'

-.1

28, DE ' J1JNHO.

.~

lU

I

'

,

.,

'

D. João por Graça de·D.eos., Pnincipe Regente
de Portugal e dos Algarves, etc. FilÇO saber a VU5
José da Matta de Azeveao, Inrérlde'llle do ouro da
Cida,de ~a Bahj~, que ,,1,ndo-~~.ppe~eJnte~ ~ol1ta
o Conde) ,da
e
' e mé diriO'io
qu
.
".
t' Ponte... Govern"dor
)JI't
Capil~o General da Capitani~ dessa més'fla.jC'da-,
de, em d.a\a de 1~8 ~ ~laio do aogo p'rQ~imQ passado, remettendo-m~,a representação qlle lbe h~
Yleis dil!i.zido,
na q'ual Ihe"pe'diei:s
nue J1 ze~se
su'"
.....
,'I
..
,"ii,
fI
•
bir a minha Real prcsençá os autos crime procesc~rí.tra'Fran·cisco
de Andra-I
sados ;0 vosso \Jnizo
I
' ..
t'
;
de, da dila'Cidade, pela culpa d~ lhe sercm acha,--,
das 'e a)?p'rehepdidas varias peças· de ouro layrado
sem os quila!~s Ja lei, o,a talJOleta elI), CJ,ue ps veQdia ao povo assim falsificada's, as quaes ene igual-,
mente me re)Delteu, tudo a fim de que eu des;e ,a
P roy,idenci'a que fosse mais conveniente ao IQeu:
.j
Heal sen'i~o, sobre os aco.rdãos proferidos pOli
meus autos pel.a Rela9ão da dita Cidade ácet:ca
dos aggrayos que havia interpoSto d~ vós o sobredito Francisco de Andrade, por' se ter deoidido
neÍles (l~e d~'befs "feito ag-grayg ~ril não maod,at:
•
I- l J
I J 1 :1
~
't f I 'I
.
escre,'e\' ?S lpenÇ<lona~ds aggl'a"Qs pa,r~ í} m~smf
Relação; mas" si~ Rara o C '~nseI)~O ,~:\oa F,azend~
de Lisboa) e efU nã~ rpandar re~etter Q1.,dit~1l
autos com a resp'ectlya culpa para fi pUYldGl'1a
Geral do Crime da mencionadá Reláção, como
pelo Descmbargador Procurador da Coroa e Fazenda deHa se tinha reqLÍ.erido. E tendo mandado
"er e consultar es~e ne,gocio pela Mesa do Desembargo do Paço, so'bl!e q'uatinformou o Juiz da
Cor.ôa da C.apa da Supplicação.,d.o Br~zjl.:;fui servido resolver por minha im,mediata reso~ução de
{lI de ~I~rcó do .cor·re,nte anuo, conformando-me!
tI'
"I' J
"
,
co~ o par~cer da, dita Me,sa, e do ~eu rr~c~;~-.
p
dor d:;t Coroa a quem se de~ vist " q,ue nflo fLeVlel!
deixar'dç Cijflll?~ir, os J;Il~nci9nad'q.~, ac?,rd~q.s p;l.Ss\lndó te,mera~iamel~te a &,losa-los n~ sqbl"edlta.r~-.
presentação para illudir entretaIlto o iqlgado, pOle
que ii' "disposição' da Ord. ao ~iv. 10" ti<!:. I·,
.§ 1.0, e da Lei Re 18 de,A'.gosto de 1779, S ~I"
t

~
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que para este fim arrasta les, não erão appliea- réis por anno, pagos aos quartei pela folha res,eis ao -caso dos autos, estando elle já decidido pectiva, com o vencimento do I" de Julho em
em Relação, e endo comprehendido na Ord. do diante. O Conde de Aguiar, Presidente do meu
Liv. 5°, tit. 56, em cujas circunstancias não Real EI'ario, o tenha assim entendido, e fa a exepodia ser considerado como caso extraordinario cutar sem embargo de quaesquer leis ou disposipara exigir de mim alguma providencia nova: e ções cm contrario. Palacio do Rio de Janeiro,
que tambem não devia o dito Governador e Ca- em 50 de Junho de 1809' -Com a rubrica do
pitão General annuir ú vossa pretenção com sus- Principe Regente Nosso Senhor. -Ea;tralzido do
pensão de cumprimento dos dilos acordãos da Liv. Iode Reg. de Dem'etos dos u.'lnOS de ] 808 a
Relação, sendo, como na verdade he, obrigado 1809, (C fl. 208.
a sustentar a autoridade da mesma Relação na
forma dos respectivos Regimentos, e muito esDECRETO DE 30 DE JUNllO.
pecialmente do que foi 'dado em 7 de 1\1arço de
] 60 9, no qual expressamente se determina que o
Mannscripto aulhenlico.
Go"Vel'llador não impida nem suspenda a execução
Attendendo ao bem que me tem servido e
denas, e dê toda a aj nda e favor que lhe fÔl' pedido, principalmente contra os poderO'sos. O que Doutor Seba tiã,o Luiz Tinoco da Silva, actual
de"endo assim praticar-se em quae quer casos por Juiz de Fóra das Villas de Santo Antonio de S<Í,
força da autoridade da cousa julgada (fo se ou e de l\Iagé, fazendo ali o lugar de Desembarganão fosse justa a Sentença), e até mesmo para dor da Relação e Casa do Porto, e a ter eu enmanter a ordem e cohihir a insubordinação; com tl'ado pela primeira vez nas terras de sua jurismuito maior razão se deveria praticar no caso pt'e- dicção: hei pOl' bem fazer-lhe mercê de hU,m
sente, em que são tão justas as deei ões profe- lugar de Desembargadol' da Casa da Supplicação
ridas nos ditos aeordãos, porque não, se trata do Brazil, com posse e vencimento de antiguidade moeda falsa, ou de ouro fundido nas casas de de, continuando no dito lugar de Juiz de Fóra
fundição estabelecidas pelos AI varás novissimos, que occupa. A Mesa do De embargo do Paço o
em que forão C1'eados os Intendentes do ouro, tenha assim entendido e lhe mande passar os desque são unicamente os casos de que trata a Pro- pachos necessarios. Palacio do Rio de Janeiro,
visão de ] 1 de Março de ] 755, em que se funda- em 50 de Junho de 1809. -Com a rubrica do
"a a vossa representação, mas trata-se unica'men- Principe Regente osso Senhor. - Aclta-se ·no
te da falsidade do ouro em obras de Ourhoes nos Liv. 1° de Reg. de Decretos a fl. 46 V.
termos da Ord. do Liv. 5°, tiL. 56, e da Extra vagante de 25 de Fevereiro de 1669, que assás proDECRETO DE 30 DE J1JNllO.
'videnciavão sobre este objecto, achando-se por
Mannscripto authentico.
isso eommetLido o seu conhecimento ás Justicas
ordinarias, como no mencionados acordãos j~s
Por justos motivos que me forão pre entes:
tamente se entendeu, mandando por isso remet- hei por bem que as criadas do Paço do foro de
ter o processo á Ouvidoria Geral do Crime da Re- moças do quarto venção, em lugar do ordenado
lação pelo que sou servido remetter-vos os ditos anuual que dantes percebião, a quantia de ?o:t/J
autos, ordenando-vos, que cumprais sem perda réis por anno, pagos aos quarteis pela folha resde tempo os ditos acordãos, e extranhando-vos pectiva, com o vencimento do Iode ~unho des~e
no mesmo tempo a falta que tem havido no seu annno em diante. O Conde de Agmar, PreSIcumprimento, o que se não devia esperar. Cum- dente do meu Real Erario, o tenha as im en tenpri-o assim, fazendo-se registar e ta em todas as dido e o faça executar não obstante quaesquer
Repartições competentes, e apresentando-a ao leis ~u disposições em contrario. Palacio do Rio
ChanceJler da Relação para a fazer registar nos , de Janeiro, em 50 de Junho de ]809.-Com a
livros deBa, em ordem a que não torne a excitar-se rubrica do Principe Régente Nosso Senhor.semelhante questão, e dando-me conta de Qcar Extraltido do Liv. Iode Reg. de Decretos dos annos
tudo assim cumprido e executado. O Principe de 1808 a ] 809, á fl. 208.
Regente Nosso Senhor o mandou pelos Ministros
abaixo assignados do seu Conselho, e seus DeRESOLUÇÃO DE 3 DE JULllO.
sembargadores do Paço. Antonio J~uiz Alves a fez
no Rio de Janeiro, ;j. 28 de Junho de ] 809. Manuscl'ipl'O authcntico.
A cita-se a fl. 8 v. a 9 V. do Liv. 1 ° de Notação de Ordens, que se expedem pela llfesa do Desembargo do
Manoel Pinheiro Gnimarãe , ConLractador do
Paço.
contracto do subsidio literado da Capitania do
Rio de Janeiro, pede' em hum requerimento se
. declare que as agua ardentes fabricadas nos tres
DECRETO DE 30 DE J1JNllO.
annos ao seu contracto, posto que fossem despachadas em qualquel' outro tempo posterior ao do
Manuscripto authentico.
contracto, deverião pertencer a eUe al'l'ematan~e
Por justos motivos que me forão pre ente, deste- direito no tempo das aú'as em que forao
hei por bem que as ériada do Paço no foro de fabricadas, conforme a condição terceira do seu
moça do lavor venção, cm lugar do ordenado contracto: e em outro requerimento representa
annual que dantes percçbião, a qu'àntia de 80:t/J que, posto tivesse arrematado o dito contract<J dos
r01\10 1.
lI?
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annos d'e 1808 a' 1811, com a condição de pertencer a elle arrematante s6 o subsidio, das aguas
ardentes fabricadas no anno de 1808" anterior ás
do seu contracto pertencerião á Real Fazenda,
posto que fossem despachadas depois do dito
anno, requeria, que todas as aguas ardentes que
se tivessem despachado desde o 1° de Janeiro de
1809, fosse qual fosse o tempo da sua fabricação,_
pertencessem a elle arrematante, assim como
pertencerião á Real Fazenda, ou ao novo Contraetador que arrematasse o dito subsidio, toda a
, aguardente que se despachasse do 1° de Janeiro
de 1812 em dian te, ainda que fosse fabricada nos
annos anteriores.
Resolupão. - Observe-se a terceira condição do
Contracto, que declara que o Contractador cobra~
rá tudo como até agora tem cobrado a Real Fazenda, do rendimento do subsidio literario nos
tres annos do seu contracto, delrendo-Ihe perten. ceI' toda a aguardente que se despachar durante
o referido tempo, como se praticou com a ultima
arrematação de 180 I a 1805, e com a administração em que se achava este rendimento por conta
da mesma Real Fazenda, porque a separação da
cobrança do subsidio da aguardente' pai' safras,
exigindo dos fabricantes juramento qne determine o anno do seu fabricO', cO'ffiplica esta arrecadação, vexa os povos, e dá' causa a questões.
para o futuro entre huns e outros Contractadores,.
o que he da minha Real intenção evitar. -Palaci'o'
do Rio de Janeiro, ~ de Julho de 1809' - Com
a rubrica de Sua Alteza Real. - A cita-se no Liv.
1 ° de Reg. de Consultas do Consellto da Fazenda a
fl. 4 v., no Aí'cltivo da Secreta/'ia dos Negocios do
Imperio.
A:LVARA' DE

5

CoIl. Br3z. -

e declaração do sobredito DecI'eto e Carta de Lei,
determinar o seguinte:
1. ° Não se tendo fixado o numero dos Commendadores honorarios e Cavalleiros, e convindo
faze-lo: sou servido determinar, que os Commendadol'es honorarios não sejão mais de vinte e
quatro; e os Cavalleit·os de cem; não podendo
pessoa alguma requerer, nem devendo conferirse qualquer destas mercês em quanto estiver cheio
o numero acima referido.
2. ° Sendo estabelecido no § 16° da Carta de
lei de :l9 de Novembro dI) 'anno passado, que as
insignias- sejão lançadas em huma das casas da
Mesa da Consciencia Oi'dens, a quem encarreguei o exame, decisão e exp ecliente dos negocios
da Ordem: hei por bem que s6 os Deputados .deste Tribunal possão lança-las, com assistencia de
dous Ca'l'alleiros ou Commendadores, fazendo-o
hum em cada mez, e sendo a propina depOSitada
para se repartit' por todos no fim de cada mez, a
qual será igual á que percebem os Priores Móres
das tres Ordens Militares: e o juramento será
la vrado pelo Omcial Maior do mesmo Tribunal,
e asssignado pelo novo Cavalleit'o e pelos que
assistirão, comprehendido o que lançou a iosignia.
5. No expediente dos Alvarás sehaveFá a 1\1<:sa,
como se pratica com os Cavalleiros das tres Ordens Militares, havendo-se por habilitados todos
a quem eu fizer a mercê da insignia da Ordem da
Torre e Espada, sem precisão de dispensa ue
habilitacões.
E. est~ se cumprirú como nelle se contém. Pelo
lfUe'mando', etc. Dado !lo Palacio do Rio de Janeiro, em 5 de Julho de 1809- -PRfNCIPE com
guarua. - Conde de Aguiar. - Com os registos
competentes.
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PROVISA:Õ
Delgado.

Eu O Pt'incipe Regente faço saber aos que o
pres.ente A.lvará com força de lei virem: que havendo instaurado. a Ordem df,l Tone e Espada
pelo Decreto de 15 de Maio do anno passado,
dando-lhe f6rma e regulamento pela Carta d!cl Lei
de 29 de Novembl'o do mesmo anuo; não só para
marcar na posteridade a época em que felizmente
apartei a este Estado e estabeleci a ampla liberdade do commercio, franqueando.-o a todos os
navicfs nacionaes e estrangeiros; mas tambem
para premiar os illustres e benemeritos vassallos
d'~l-Rei da Gl1am-lketanha, meu antigo e fiel
alhado, <{)le me acompanhárão com muita zelo
ne ta viagem, e aquelles dos meus vassallos que
antepuzerão a honra de seguir-me: e sendo os
preJ?ios ~esta natureza os DJais oapazes de pro-·
duzll' e tlIDulos de honra c de virtude, quando
ão repartidos com economia e sobriedade, de
maneira que' se não tornem vulgares e percão o
'eu prcço e valor: desejando atalhar estes inconveniente , que frustrarião o fim e desiO'nio da
i?stituição desta Ordem meramente civle politICa' e querendo outrosim regular melhor a forma com que se deve lançar a insignia Itquelles a
quem eu fizer mercê: hei por bem, em amplia~ão
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M-anuscripto authentico.

O Conde de Aguiar, d'o Conselho d'Estado, etc.
Faço ab(:r á Junta da Real Fazenda da Capitan;:1
da Bahia, que o Principe Regente Nosso Senhur,
Jiavcndo mandado crear huma Junta de Fazenda
na Capitania do Espirito Santo, por carta regia
escripta ao respectivo Governador aos 29 de Maio
do presente anno, foi servido determinar por Decreto de 25 de Junho do corrente, que essa Junta
faça: proceder ao prompto ajustamento de toaas
as contas dos Almoxarifes, Conh'actad'ores e Exactores da ProV'edbTia- da dita Capitania, como
consta da Copia inclusa, assignada pelo Contador
geral da terceira Repartição; dando conta pejo
Real Erario do resuitado deste trabalho. O que se
participa á dita J unta de ordem elo mesmo Senhor, para que dê inteiro cumprimento ao gue se
lhe ordena no mencionado Decreto, sem duvida,
ou embaraço algum. Diogo Barbosa Rego a fez no
Rio de Janeiro, em 6 de Julho de 1809. - Francisco de Paula Cabral de Mello a fez escreveI'. Conde de Aguiar. - Ea;tmltida, do Liv. 1° de Reg.
geral de Ontens expedidas eis Jantas da Fazellda a
fl: I 17·

.'
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Manuscripto aulhentico.

O Serenissimo Senhor Infante Almirante General, vendo a conta que Vm. me dirigia em data de
9 do passado, e sendo-lhe por elIa presente o ~bu
50 que se faz das licenças para cortar madeiras:
ordena queVm. por meio de Editaes declare anulladas todas essas antigas licenças até nova ol'dem
de Sua Alteza, a quem deverúõ requere-las todos
aqueIles que se julgarem.com razão para lhes serem continuadas ou concediJas, entendenJo-se
pOl'ém que Vm. não fará obs.tac~l? algum a que
se concluão todas as obras prInCIpIadas, e mUlto
principalmente as construcções novas e osconcertos dos eng'enhos, em tanto que nestas ohras não
se empregue madeira alguma das prohibidas ou
reservadas; e para que Vm. possa com effeito resolver-se a proposito nos casos desta natureza,
lhe remetto por copia os artigos respectivos do
Regimento expedido em 13 de l\1arço de 1797, ao
qual terá de conformar-se até nova ordem, na
intellig'encia de que Sua Alteza delega em Vm. a
autoridade da venda com tanto que dê parte della
com as devidas formalidades, devendo Vm. além
disto entender-se por agora com o Desemhargador José Loureiro Borges, a quem Sua Alteza
hom'e por bem nomear interinamente para fazer
as vezes de Juiz consel'Yador das matas dessa Capitania. Em quanto ao que Vm. propõe no tocante ao prompto pagamento dos jornaes, prefere
Sua Alteza que e effectue este pagamento m~
diante a venda dos páos menos proprios p_ara ~s
construcções Reaes , mas entretanto que nao pode conseo-wr-se a pl;atica deste meio suave e justo, manda Sua Alteza que Vm. se dirija ofIlcialmente áqueIles dos Pl'OPOStos que Vm. julgar mais
zelosos do bem do Estado, e mais afl'eiçoados a
servi-lo, propondo-lhes da parte do mesmo Sen110r
Infante se com effeito quereraõ concorrer para o
progresso dos c6rtes e da prosperidade publica,
fazendo ahi promptas 25 doblas por mez que lhes
seráõ aqui reembolçadas dentro de prazo~ pre.fixos, serviço este que Sua Alteza lhes levara mUlto em conta e pr'ocurará remunerar-lhes correspondentemente. Sua Alteza louva como deve o
zelo com que Vm. se houve no pagamento feite
ao .bergantim, e he do seu Real agrado quc_Vm.
passe a cuidar immediatamente'na construcçao ~o
telheiro para conservação e deposito das madel"as'. O, mesmo Serenis-simo Senhol' não julga por
ao-ora conveniente a construcção do bergantim,
e b manda-me repetir a instancia já feita ri,? m~u
ofIlcio precedente, a saber, se o Real Joao ~ao
podel'ia sahir com meia carga e completa-la fora
da barra para 'voltar imme~iatamente a este Po~
to.Deos guarde a Vm. Quartel General da 1\1annha, 6 de Julho de 1809' -José l\'laria Dantas
Pereira. -SI'. João Bapti tá·Rosse.
ALV,A:RA' DE
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Manuscripto authentico.

Eu @ Pl'incipe R!)gente faço saber aos que este
Alvará virem, q,ue sendo-me preséhte em·con-

187

sulta da 1\1esa do Desembargo do Paço, o reque rimento do Desembargador da Relação da Babia,
Florenrio José de 1\1oraes Cid, em que me pedia
a mercê de hum lugar de Desembargador da C asa da Supplicação para tomar posse findos os seis
annos, porque fôra por mim despachado para
aquella Relaç<lo, allegando ter senido pOl' espaço de dezeseis annos os quatro lugares de Juiz de
Fór~ de Valença, Corregedor desta Comarca,
Ouvidor de Jacobina e Intendente do ouro de Villa-Boa, e que fazendo Coneiçiio ordinaria no de
Valença conforme a Carta de lei de 19 de .Tulho
de 1790, cabia-lhe primeiro Banco' no de Jacobina, e consequentemente Desembargador do
Porto no d'Intendente da Villa-Boa, além dos extraordinarios servicos da factura do Tombo dos
Reaes proprios, d'l~uma devassa de commissâo por
carta Regia e da prisão de hum dos réos da edição
da Bahia, e não ter feito mais que cOl'I'eição ordinaria qualquer dos Desembargadores da mesma
Relação, e attendendo do seu requerimento, resposta do Desembargadorprocurador da minha Coroa e Fazenda, e ao mais que sc me expuz na dita
consulta, com cujo 'parecer fui servido conformar-me: hei por bem, por minha immediata Resol ução de 28 de J unho do corrente, fazer-lhe mercê de o declarar Desembargador mais antigo de
todos os que para a Relação da Bahia forão despacbados de' de o dia 13 de 1\1aio do anno passado, mandando que fique insubsistente a clausula
dos seis annos que foi ingerida no Decreto de sna
nomeacão visto e~tas: a sobredita Relação igualada ii Ü.elação e Casa do Porto: pelo que mando
ao Governo interino da Capitania da Bahia, Ministros, etc. etc. Rio de Janeiro em 7 de Julho de
1809' - PRINCIPE. - Marquez de Anjeja, Presidente. - Com .todos os l'egistos competentes.
PROVISÃO DE

7

DE JULHO.

Malluscripto aulhentico.

D. João por graça de Deos, Principe Regente
de Portugal e dos Algarves, etc. Faço saber que,
sendo-me presente o Regulamento dos emolumentos concedidos á Int"endencia, Contadoria
e Almoxarifado áe Li boa, em resolução de consulta de 25 de Outubro de 1805, e sendo conveniente quc ne te respeito se obserye huma tarifa
constante, invariavel, publica e authentica ; p.or
estes motivos, e por attender á Repartição da
1\1arinha, assim como tenho attendído a muitas
outras desta Capital: hei por bem que aos emolumentos até agora postos em pratica sem inter- )
venção de hum semelhante regulamento, sejãb
substitui dos os que constão do incluso documento, rubricado pelo meu muito amado e presado sobrinho o Infante Almirante General, que deverá
subscrever a presente. Quartel General da Marinha, 7 de Julho de 180g. -IÍJfante Almirante
General.
REGULA..lIIENTO dos emolumentos· para a.fnteruiencia ,
Contadoria e Almoxarifado da Marinha.
Contadoria. -Registo de huma patente, 500 rs. ;

assentamento de cada huma das ditas " 500 rs, ;
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àito dos Officiaes nauticos, 200 1'5.; registo do para melhor Administração da Justiça Criminal,
mesmo assentamento, 200 rs.; dito do pl'o,'imen- que podem substituir as faltas e impedimentos do
to de Officiaes extranumerarios, 1201'5.; por cada Juiz de Fôra, vindo a ser desoecessario que o
huma das suas ('espectivas certidões, 60 rs.; hnma VcreadOl,'mais velho entre na serventia, o que
certidão extrahida do tino de documentos, 240 he conforme aO que tenhe estabelecido em to1's. ; se exceder huma lauda, ainda que poucas das as terra!, em que ba mai Magistrados inferegras, por cada lauda que exceder, 120 1'5 .. ; por riores que se substituem reciprocamente: hei por
cada verba, 60 1'5. ; certidão da mesma, 60rs. ; bem ordenar que o mesmo se observe daqui em
busca de cada lin'o fiodo, ou roes de ponto, por diante, nomeando o Regedor da Casa da Supcada aono, 1801'S.; por cada liquidação de co- plicação qualquer dos Juizes do Crime para sernhecimento em fôrma, ou outro documento de 'vir quando faltar ou estiver impedido o Juiz de
partes, 480 1'5.; por cada bilhete de compra de Fôra, o qual exercerá t;oda a jurisdicção que a
generos, 240 rs.; cada guia " entl'ando as ver- este compete, e reciprocamente poderú ser nobas competentes, sera de Officiaes da Armada meado o Juiz de Fóra quando estiver impedido
Real e Brigada, seja de outL'as quaesquer pessoas algum dos Juizes do Crime. O Chanceller da
que vencendo por esta Repaltição forem despa- Casa da Supplica ão que serve de Regedor o tecbadas , 'ou por terem commissão pOL' outra, nha as im entendido, e o faça executaI', sem
embargo de quae quer leis ou dispo ições em
200 rs.
Intendencia. - Por cada tcrmo ou bilbete ele contrario. Palacio do Rio de Janeil'o, 12-de :JuPiloto, 2!IO 1'5. ; por cada folha corrente, 480 1'5.; lho de 1809' -Com a rubrica do Principe Repor cada bilhete de compras, 200 rs, ; por cada gente Nosso Senhor, - Cumpra-se e registe-se.
certidão, 24.01'5,; pOl' cada assentamento dos que Rio de Janeiro, 15 de Julho de 1809. -Como
emba1'cão na Armada Real e Algarves do serviço, Regedor, Botelho. - Consta do Reg. das Ordens
não tendo soldo eifecti,o, 40 rs. ; por cada nota Reaes Liv. 10 a fi. 164.
de feria da Ribeira pertencente aos creditos, 50
. 1'5.; por cada conhecimento de recibo dito das
PRonsIo DE 12 DE JULHO.
pessoas que não tem soldos eifectivos, e recebem
pelos Pagadores ordinarias ou tenças e soldos de
Manuscripto authentico.
marinheiro, 80 rs.
Dom João por Graça de Deos, Principe RegenA lmoxal'ifado. - Por cada conhecimento cm
forma de generos, 2{,0 rs.; por cada verba, 60 1'5, ; te de Porlugal e dos Algarves, etc. Faço saber
por cada certidão de entrada de generos, 2{,0 rs. ; aos que esta minha Provisão virem, que, tendo
Quartel GeneraI da Marinha, em? de Julho de consideração ao que me foi presente em consul1809' - Co~ a rubl'Íca do Serenissimo Senbor ta do meu Conselho Supremo Militar sobre a representação do Secl'etario de Guerra em que mosInfante Almirante General.
tra a necessidade fie mais hum Continuo para o
serviço da Secretaria do mesmQ Conselho, e aQ
mais que se me expôz sobre a dita consulta com
DECRETO DE 8 DE JULHO.
o parecer da qual fui servil10 conformar-me: hei
por bem, por minha Real resolução' de 50 de Jul\Ianuscripto authentico.
nbo do presente anno, nomear a Joaquim Felippe
Tendo nomeado ao Desembargador Luiz José de Anili'ada, para (}. dito lugar de Continuo da
de Carvalho e !\ieUo, Juiz Relator do Conselho Secrctaria do Conselho Supremo lilitar, que serde Justiça no Conselho Supremo Militar: bei virá em quanto eu o houver por bem, ou não
por bem que por este emprego ,-ença o ordenado mandar o contrario, e llaverá o soldo de 200:jj)
anDual de 400 000 réis, desde o dia em que o réis pai' anno pagos men almente pela Thesouradito Tribunal começou a fazer as suas sessões. ria Geral das Tropas desta Côrte. Pelo que manO Conde de Aguiar, Presidente do meu Real do ao meu Secretario de Guerra o deixe servir c
Erario, o tenba a sim entendido, e faça executar exercitar, dando-lhe pos e e juramento de cumnão obstante quaesquer leis ou disposições em prir com as suas obrigações, e ao Thesoureiro
contrario. Palacio do Rio de Janeiro, em 8 de geral das Tropas, que assim o cumpra quanto ao
Jullio de 1809' -- Com a rubrica do Principe Re- seu pagamento, fazendo-lbe a conta para o vencigente No so Senhor. -Extrahido do Liv. 10 de mento do soldo desde o dia 50 de Junho do preReg. de DCC1'etos dos annos dc 1808 a 1809 a sente anno em que principiou a ter exercicio. O
fi. 212 V.
Príncipe Regente Nosso Senhor o mandou pelos
Con elheiros de Guerra abaixo assignarlo . Dada
nesta Cidade do Rio de Janeiro. l\'I'anoel Candido
DECRETO DE 12 DE JULHO.
de lHello a fez aos 12 dias do mez de Julho do an1\fanuscripto aulhenlico.
no de 1809.,....-Pedro Vieira da Silva TeIles a sulJsSendo conveniente ao bem do Real servico ereveu.-l\'Iarquez de Angeja.--'-Francisc{)Antonio
que a Admini tração da Justiça não seja exec~ da Veiga Cabral. - Por immediata ResoluçãO de
tada por Juizes leigos, pelo perigo de se fazer Sua Alte~a Real de 5.0 de Junho de 1809. -Pedro
.
com menos exactidão do que exige o bem publi- Vieira da Silva TelIes a fez escrever.
co e particular dos meus fieis vassallos: e havendo eu creado dous Juizes do Crime nesta Côrte
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14 DE
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JULHO •

Manuscripto authenticf.

Tendo oonsideração ao sel'viço que tem feito
José Avelino Barbosa, Medico na Cidade da Bahia, ,ao Estado e ao publico na conservação e propagaçã'O da v'accina naquella Capitania: hei por
bem fazer-lhe mercê, em remuneração, do officio
de Inquiridor e Contador da mesma Cidade, ficando ,obrigado a continuai' a vaccin;lção e a con'servaT sempre .a vaccina, para atalhar o. errei tos
de hum tão lastimo o flagello, como he a epidemia de bexigas. À l\'lesa do Desembargo do Paço
o tenha assim entendido e lhe mandé passar os
Despachos necessarios. Palacio do Rio de Janei1'0, em 14 de JUlllO de 1809' -Com a mbl'ica do
Principe Regente Nosso Senhor.-/lclta-se no Liv.
Iode Registo de Decretos a {l. 55 v.
ALV ARA' DE

15

DE JULHO.

ColI. Bl'az. - Delgado.

Eu 'O Principe Regente faço saber aos que o
presente Alvará com força de lei virem, que, endo-me presente em consu~t~ da Real .Junta do
Commercio, .4gl'icultura, Fab.ricas e Navegação
deste Estado' e dominios Ultramarinos: que ha"eoJo eu creado este Tribunal com o de, igoio de
• fazer prosperar estes objectos de sua incumbencia,
para augmento da felicidade publica, era de absoluta necessidade que eHe tive5se rendimentos
proprios e bastantes, não só para o pagame~to
dos Deputados e Olficiaes empregados no seu
expediente, mas tambem e pr'incipalmente para
as despezas que fôr necessal'Ío e convenicnte fazer-se, já para a,conslmcção de huma Praça de
Commercio, çlDde s,e ajuntem os commen.iantes
a tratar da$ suas transacções e emprezas mercantis; já para o estabelecimento de Aulas de Cummercio, em que - se vão doutrinar aquelJes dos
meus vassal10s que quizerem entrar ne·ta utU
profis ão, instrpidos nos conhecimentos propl'ios
delJa ;. já para se conferirem premios aos que
mais se avantajarem em algum genero de industria, introduzindo ou apresentando alguma noYa
maquina que poupe bl'aços, ou qualquer outra
inyenção util nas artes, na agricultura e naveg'ação, por maneira que as adiantem e promorão ;
'e já finalmente para a compra de maquinas e r1espezas de transportes de sementes e plantas uteis "
e. para o melhoramento de canaes e estradas que
facilitem o commercio interno, e com elJe a lavoura e a populaç.ão : e que por estes mesmos
motivos se impuzerãQ erp. Portugal contribuições
moderadas 11al'a a Junta do Comme~'cio, de,pois
erigida em Tribunal Regio, que as ficou conservando : propondo-se-me a necessidade, não só de
estabelecer para este fim prestaç,ões moderadas que
não embaracem e retardem o line giro das mercadorias, e não ~ejij.o complicadas na arrecadação,
mas tambem a de formar-se huma Contadoria,
na qual se possão examinar as contas que perten.ceJ;eJiP. á inspecçãu do Tribuníll, e se,fiscalise toda
a reQeita e despeza e o bO;lJ;l uso que.as .fabricas
TOMO I.

'(jzerão dos g'eneros que se lhes pel'mjttirãp liVl"es
de direitos, em conformidade do Aharú de 28
de Abril do ,corrente anno: tomando cm consideração oJ:Jjecto de tanta importancia, cOBformanuo-(Ile com o parecer da mencionada consulta, e para que se re-alisem as vistas economicopolilicas que me propuz na creação do referido
Tribunal: hei por bem, determinar o eguinle:
1.. Pagar-se-ha da ~ata deste Alvar" cm diante para as despezas da Real Junta do CQll1lpercin.,
Agriç,ultura, Fabricas e Navegação, em todos os
portos desle Estado do Brazil, 1601'S. por cada
caixa de a sucar, e pai' cada feixe 40 r ,q\.lqndo
sahÍl'cm dos TI'apiches; por cada rolo de tabaço
da Bahia que entl'ar na respectiva Alfandega,
100 l' . ; por cada rolo de tabaco das outras Capitanias, 40 rs. ; por cad,a couro em cabello ou sem
clle, secco ou salgado, e poro ,cada meio de 'sola
que sahirem dos Trapiches, 20 rs.; por cada
sacca de algodão, 1001'S.; e por cada navio,
corveta e bergantim que descarregar em todos os
portos deste Estado c,m q!le houYer Alfandega,
I :tb500 rs.
,
' I
2.· Para arrecadação destas contribui ões, nomeal'á a mesma Real Junta os recebedores e mai'
pessoas que forem de absoluta necessidade, estabelecendo o methodo mais facil, suave e certo
que fôr po sivel, para que nem perigue ou se
malogre a arrecadação, nem hajão extravios e
deseaminhos, 'nem se fação despezas desnecessarias, empregando-se mais pessoas do que convém, ou dando-sei lhes maiores ordenado!; do que
os que forem justos. E os que assim forem ne ta
• repartiçã<l empregados seráõ da nomeação do
sobredito Tribunal, e lhes ficaráõ subordinados,
não só para- darem conta do que lhes fôr encarregado mas tambem para responderem perante
elle pelas suas omis ões e preYaricações.
B. o O 'J:nibunal passara a formar a Contadoria,
nomeando para eUa só as pessoas que forem necessarias para a boa 'escriptllração da receita e
de peza de todas as contribuições que por este
meu Ahará lhe fica perteucendo,; do pagamento
dos ordenados de todos os Deputados e Officiaes
do 'Expediente, Seoretaria e Contadoria; dos exames de contas de que se lhes fizer cargo; e da
fi cali~ação dos generos conced,idos livre&.,.de direitos ás fabrioas; e de tudo o mais que lhe 1'01'
incumbido, E llies estabelecera o ordenado que
fôe competente dando-me conta do que a e te
re peito pl'alicar, para eu deliberar. o que convieI;,
ê "fazendo subir a minha Real presença o balanço
de tóJos os semestres.
.
Pelo que mando, etc. Dado no Palacio do Rio
de Jane,iro, aos 15 de Julho de 1809' - FRlNCIl>E
com guarda. -:- Com os "egistos competentes.
I.

OFFICIO DE

19

DE 'JtrLna,

'Manuscripto anthentico.

O Sereni simo Senhor Infante Ahni,rante Ge,neral ordena que V. S., ,chamando successiva e
prudentemente á nova D;latl'Ícula loelos os saveiIOS, botes e canôas qU,e »avegão oeste porto doRio

,
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de Janeiro, faça qu,c todos designem por meio de le- varro, em nome dos habitante~ ·dessa Villa, e
tras alfabeticas pintadas na popa, quaes são o, lu- conhecendo a "Ilsidade com que fUra forjada pOI'
I
gares ou portos a que pel'tencem, começando por huma representa ão que me fez e se povo em
A. no Botafogo, e tJóntinuando ao longo do porto abono do Capitulado, assevçralldo ser ignOI.antc
pela parte de' Oe' te atê concluir a de Leste no daquelJes capitulos que iV,ierão, çl,~pois, assignados
Sacco da Viagem e PI'àia'de Jurujuba; depois por sel'e homens, qua,lildID matlde.i. depois procedisto farft que 'e n'udtereii1' com' nUúleros roma~ der a sua assignatúra, a ,qual 1'Qi publica e legalnos as embarcações que nãb andal'em a, fretes ou monte feita nas casas ,Jf1 "Car.p.·ara, convocados
não f rem de aluguel,' numerando-se estas com geralmente pelo JuÍ1; a ,bem tIa ordenação, de
cuja informação roboradu com documel,1tos, caros numero arablcos';túclo pela máneira eguinte:
tas e summarios de te tamunhas, apparece claraa cada letra madel,ará V. S. applicar numeração
eparada, princlp:iahdo' pela unidade e seguindo mente a call1moi e vi.o.g; nça,com que fo.rão elles
com os númel'os'riMófaes, {levendo V. S. fazeI' urdido , deprehendendj)- e muito, pelo contrario
que huma ig'Ué!11 ap)Jlíéáçao I de numeração sepa- que o Jl1inistl'0 Capitulaflo'Jti1iUl servira LWU1 nes e
rada se eITectIie' em'j'cada lett'a,' ptimeil'o pelo lus'al' com zelo e lim,pe-l/;<l ,ele. roãos. Ao que uttocante aos ,sávelrbs, segundo pelo tocante aos tendendo a inful'mação J:lo. Juiz pela lei, a que
botes e canôas: LOóncluldo 'este 'trabalho e exa- sobre o mesmo ol>jecto.rdQu o Ca.pitão General e
minada a gent :qu'é se\'v~ em eada 'embarcação, Goyel'Oador da Capitania de iUinas Geraes, resdará V. 8. párve" dO"lstlhado e}pecificando as posta du meu Procul'ador llit Corôa e Fazenda, e
letras com osl valbres cotréspdncléhtes, e' em ao mais que se me expôz em consulla da l\leSi;\
cada letl'il o nun1ero respectivo com a gente, e do Desembargo do Péiçb, com cujo parecer fui
com o nome (1 's dbnó ,'d'éclal''ando quanta gente servido conforr;n,ar~Ilíte: l}~i ,PQf, );J,em, por minha
immediataHe olução de 12 tleJul1)o do corrente,
1:Ie livre e quanta, escrava. Deos gual'Cle a V. S.
Quartel Gené~ál' ela Mârinha, em 19ç1.e J:ulho de 'pam castigar a notOTia 'b'áfomoia dos Capitulan1809' - 90Sé' 1\larla'Daútas PereÍ'l'a. - SI'. José . tes que ass i (:,'11 it rão , J oaql1irn 'Ighacio deMendonça, Domingos Pereir Leirã,o, Domingos Pereifada de Almeida. .1 1,
I
"
ra de Souza', Betnarqo' Liffz de Souza Nogueira,
tJ
,,',
Francisco José dc!'Càl'vé).lho, I Aótonio Soares PeA 'V:lsQ'])~ ~9 DJ;: JUJ.HO.
reira, l\lanoel (la Pai ao e Sóuza, ordenar-vos
(como com elfeito 'or Cl'éüo) lO fuçais prellc1er na
,. I Mànuscril?to autnentico.
}
"j. 1
cadêa dessa' Vil'la. p0r t,rirlta' dia , remettendo-me
O PI'h'cil~e Re'gente Nosso Senhor he seL'vido certidJo de ass1D1 o h'àv~l'des eXecutado; servinque nenhumá'éo1'rega se faça na Thesouraria Mór do esta moderada deni irstração de casril5b para
do Real fu ario" sem que la parte apresente a exemplo de call1mniosos accn a,dores, e para pucompe :ente gili'a feitoa na Contadoria geral a que blica satisfação (la Justiça'. Cumpl'i-o assim.' O
fôi' peltencen~e'a eSCl'iptufaçã'O do rentlimooto de Príncipe. Regente N.Qsso Senlior o ma,ndoll por
que se pl'éte11'd~"'.fa~el' a 'OJ.esma entrega, e que seu especial nianrladr') ,pe10s l\'I.iuistros .abaix·o a pela data d(j 'Mnhe(Hmento em fÓl'ma se faça a signados do sen Conselho e seus Desembargauorespeotiva esoriptui'ação, I natando-se 'com a ver- res do Paço:, ,9'0-0 Peélro' Nlainard da Fo'nç'!')ca e
ba de iah'ç~n'te <T sobrediLo oonhecimento: e Sá, a fçz' DO Rio ~e .'Jàneirb,. a 19' de Julho de
outro iro que 'batia entrega que fizer qualquer .809. -Joà9,u'iTiÍ Jos'é d!') SOllza Lobato a fez esThesou,'eil'o, MmONaI'ffe'; Recebedor ou Exaccrever. - Nlon$en110r Ailneida. -Bernardo José
tor se leye '.Iogo depoiS 'do acto do lançamento da Cunha Gusmão ti 'Vascon~ello . -A~ha-se a
do dial'io ao lJtédito"da ua competente conta cal'- /l. 1 r v. do tiv. 10 dê Not'~{:ão das Qrdens que se exrente no '\'tVl'to{ au~iliar em que a tiver, pelo ren- pedem pela .lJ{é$fáo JJesern{jar~o d.o Papo.
I
t
"1
dimento, de'que e achar encarregado; respon"
.
r Ir i
I'
den'(to o ChePe das CóB'tadorias ~eraes pela
l',1}Qlil~ÃO D· j2P p~ ;,vPW,
obsel' anoia tie l1a'tletettninação nos a.ot05 ,das balà'nÇO. O''<J.ue lpa~,tloipo a V. S. para que assim
l\1nn'.usc'ripto allthentico.
.1
ln "11
o faça executaI!. IlDeos guarde a V. S. Paço, em
o
Conàe
de
Agu~at·, do Coúselho de Esta19 de Julho de' 1 ~. - Conde de Aguiar. -- Sr.
Franci co Bento lUarlalfal·gini.-Acha-se a /l. 55 do, etc. i."aço saber' à· Junta da Reul Fazenda
v. e 56 dq Liv. Iode Reg. de Aviws e Po/'tarius da da Capitan'ia"8e Pernambuco, que pelo Real ÊraFazenda R'épl~: 71'0 A7'O/,iAJo da Secreta"ia do Impé/·io. rio reqãerel.1 José Tavares da Gama, negooi'ante
,
!'1
If"
1 •
dessa praçü'; ~e Ibe\c~J1bedessom oitellta palmos
•
'(, , 1\'..
ii
,
.; de ertentsã61 dfi 1tenel3'(;)' bMdiio !'la -praia à@ Forte
ORDEM DE 19 DE JULHO.
do i\1a!o" bJm: que 5.0 'ha' -algumas m.adeit'as de
'Partic.ulare5'~ e ondé se aeba o 'frapic'he do alg.o" !\f~f.lU,l;Cfil\to auL4enqcfjl.
dão,' paraI 'a if\'tmte 'da rua da Pa sagt'm, eom o
fUl1do que \1J3:c fÔT
pecti o 'para o map, junto.á
ponte do el11ba'rqde d'(~ :me mo algodão ~ pagand0
d a"'r'ebdámen~~rtcoro'Pe1?ente, com facilidade (le
poder naqueRé-4.'l:Jgin'" e\lificar arlma'LCllS proprios
para riéHéS êrigll' hilnià íIDprenia 'em ql'.le $ imprer\~ein és átg'odões, em ramo de ftcal'em as im
.~

~
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prensas que existem em diversas portes, muito em ,navio. de commercio ú custa do Estado com
distantes da Alfandega de sahida do dito genero o respectivo soldo de terra, abollando nos dous
e lugar do SEU embarque, no qne so[re o pulJlico ultimQ ca os aos Officiae da Princeza do Bl'uzil
grande prejuizo na conducção da'lueUe gener@, as comeuorias que, correspondem ús sua patene tambem que essa Junta lhe désse todo o auxilio tes, nãQ cOJ)llllandando, e contemplando-se Jo 'é
necessario para a factura ua dita imprensa, ser-. Manoel de Lima com.o que lhe compelir, na
vindo ella como de deposito rio dito geneIo em f0rma que consta do seu requerimento combique -vão pagar os direitos' de sahida: attendenclo nado com a wesente ordem. Deos guarde a V. S.
ao que foi o Pl'incipe Regente Nosso Senhor ser- Quartel General da l\Iarinha, em 20 de Julho de
vido determinar, que essa Junta preste ao Sup- 180,9, -José l\Iaria Dantas Pereira. - SI'. J o é
plicante toda a ajuda e favor licito na erecção Mal'ia de Almeida.
da imprensa que propõe, tirando de te estabelecimento o maior beneficio da Real Fazenda e do
llECRETO DE 2ll. DE JULHO.
publico, arbitrando-lhe o arréndamento compeManuscripto authentico.
tente ás vantagens resultante,s do fim a que se
,
propõe o supplicante, que deverá assignar termo
H av.endo pelo meu Real Decreto ele 18 de Oude não praticar o monopolio que fazem os donos
'ou administrad'ores das outras imprensas, a quem t:ubro de .1808, feito mercê por duas yidas á Baa Junta com toda a vigilancia cohibirá pelos meios rOlleza,do, Real Agrado, da Fazenda denominada
que julgar mais 'proprios, as travessias e contra- 13oju.rú, na Capitania do Rio Gl'ande ele S. PedI'p
bandos que actualmente pratiéão no commercio do Sull e não tendo declarado naquella occasião
do dito genem. O que a mesma Junta cumprllá que ficaria isenta de pagar o 'quinto do comos e
como por esta se lhe ordena sem duvida ou em- gado em pé ú minha Real Fazenda: sou servido
baraço algum. Diogo Barbosa Rego a fez no Rio determiual', que em toelo o tempo comprehendide Janeiro, em 20 de Julho de 1809. - Fran~is do Ilíl sobrcdita minha Real mercê, se não exija
co de Paula Cabral de 1\1ell0 a fez eserever.- de modo algum o rel'erido quinto. O ConseUlo da
Conde de Aguiar. -E[J)ó'ahida do Liv. 1° de Reg. lfazcl:ula o tenha assim entendido, e ne ta courorgomt de OTdens ealpedidas ds Juntas de Fazenda a mid~de faça passar o competente titul por este
D.ecreto .$ómente, sem embargo ele quaesquer leis~
{l. 122.
dispQsL ões ou ordens em contrario. Palacio do
Rio de Janeiro, em 24 de Julho de 1809' -CQm
AVISO DE 20 DE JULIIO.
a rubrica do Principe Regente osso Senhor. A cha-se a {l. 223 do Liv. 1° de Reg. de Decretos no
Manuscr.ipto authentico.
Anhivo da SecTetaria do I'I1lpe7'io.

O Serenissimo Senhor Infante Almirante General, não lhe constando que haja lei ou costume propriamente tal por onue sejão regulados os
vencimentos dos Offieiaes naufragados, quer se
considerem embarcados de passagem, quer des.tmbarcados, quel1 prisioneiros, e considerando
que huma vez perdido o navio que lhes foi confiado, seja qual fôr o referido estado uos mesmos
Officiaes, como c!Jssou paI'a eUes o sCrYiço e à
responsabilidade, parece que devem cessar as
competentes gratificações, e muito particular..
mente em quanto aos oulpados no naufragio; at~
tendendo outrosim Sua Alteza ao que sobre e te
nssumpto lhe foi presente em con equenCin dos
itIfol'mes :ii "!Iue mandou proceder, e venelo per
hum lado o quanto se fai urgente contemplar os
naufragados com algum pagamento, e por outro
lado qu,e sl!Ímente ao l>rincipe Regente osso Senhor compete a deoisão das ajudas de custo ou
espe.ciaes .contemplações com -que a sna Real
grandeta e piedade queira haver por bem soc."
COlll'er aquelle dos mesmos naufragauos EJ.ue~ não
sendo culpaelos no naufragio, peDd~rão conse..
qwmtemente a sua roupa e matalotagem: manda Sua Alteza até nova ollelem que remetta V. S.
as doze guias inclusas, a respeito das quaes e da
relação 5J 1, ordena que "V. S. fique na inteUig,en..
eia de fazeI: abonar os naufragados pela manerna
sllguinte, a saber: quando embacoados cm,navios
d.e gU.ePra como passageiros; qI1Bi1'lelo prisionei'nos e qaanclo rlesembal'cados ou transpovtad08

QllDEM DE

2ll.

DE JULHO.

Manuscripto aUlhentico.

Respondendo a V. S. na fórma elas ordens do
Serenissimo Senhor Infante Almirante General,
devG>.(1izer, que, não obstante o modo porque forãb contemplados os vencimentos de muitos oiliciaes que procuráriio seguir o seu Sobe\'ano a bordo de alguns navios de guerra antes de se haver
desenv.olvido o GOTemo Francez obre a face ele
Fortugal, e não obstante ser difficil que cxistão
passagcirDs dignos de maior contempla 'ão, pois
em tal tempo, e por tal maneira, abanclonárão
amigos, parentes, patria, e tudo, ficando reduúdos a quasi não tel' cousa alguma ~ e a pa sal' por
t'fuasi tG>das as privações imaginílveis, em con equencia de huma acção de tanto movimento e
honra, comtudo nesolveu por agora o Sereni simo Senhor Infante Almirallte General que V. S.
mandasse contemplar os officiaes de mal' contemplados no meu officio de 20 do coneute com seu
soldo de teJJra, e com hum tratamento em [órma
de ajuda de custo~ como se pratica com os officiae
do exeIlcito; mas sem que jámais se duplique este tratamento: pOl' is o, no caso de desembarcados :e.no de transportado , ou a sua cu ta em nav,io do commeroio, ou em navios da COl'ôa, devéDáõ v.encer o dito soldo com as comeelOI'ias que
lhes cOl'responderem,. não commandando; de,.
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vendo aliás vencer lfio sómente os sold~ de terra
no caso de prisioneiros mantidos 'á custa do Estado, a sim como no de passageiros, -sustentados
e tran portados por conta <lo mesmo Estado, tudo
isto até e decidir no Oonselho de guerra se ha
ou não cnlpado no naufragio, e até se.averiguar
se o comportamcnto de alguns dos não culpados
merece especial contemplação, o que se deverá
entender semelhantemente a respeilo dos prisioneiros em occasião de combate porfiado; pois só
depois dest~s exames e procedimentos será possÍ1'cl di lingtlÍL' os merecimentos com premias adequado e correspondentes, Em quanto ao modo
de considerar a náo de viagem, deduzi-Io-h a V. S.
das respostas que der o commandante della, o
qual declarará por conta de quem vinhão os officiae- su tentado e tran portados a seu bordo. Os
prisioneiros desembarcaráõ no dia 2 do corrente;
e pelo tocante ús outras averiguações, procederá
V. S. na fórma que consta de sua representação.
Cumpl'e., emfim, que V. S, fique na intelligencia
de que no referido omcio de 20 ,deve entender-se
que o dous ultimos ca os são o de desembarca-:do e o de lransporlados em navios. do commm'cio não 'ú cusla do Estado, que he o que devia escrever-se em observ:ul'cia das ordens do Serenisimo Senhor Infante que mandiio em summa dar
sempre hum tratamento, e não dóus. Deos guarde a V. S. Quartel Gen~ral da l\1arinha, 24 de
Julho de 1809' - J o é Maria Dantas Pereira. Sr. J o é Maria d' Almeida.
'
CARTA REGI,\. DE

26

DE JULHO.

Casa da Supplicação, como convinha e ora misler
para ter. validade, nem a generalidad~ e clareza
do Al'val'á de. succe são admitte a interpretação
que e lhe deu, estando nelle decreta.do que os
l\lembros,do Governo interino sirvão em tudo do
commum acordo com a mesm~ juriscUcção, poder e alçada que compete aos Go "ernadores c
Capitães Generaes, e que nem finalmente ha incompatibilidade alguma no expediente dos negocias da Relação que se ll'atão o regulão fóra da
Ca a; para que mais não cntre em (lu"Vida esta
materiã, sou servido determimar: que todos os negocio's relativos á Relação, que e expedirem fóIfa
àelja, sejão decidido em comlJium por,todos vos,
de endo em consequeocia serem pon todo assig)'.lad.os os Ivarils de fiança, perdõés, e quaesquer
Provisões expedidas no men Real nome, dias de
RegedoL'.,..Portarias, ou pomeações .de Ministros
quando alguns estiverem' impedidos ou hou,'erem lugare vaO'os, ficando porém o ir li Relação e pre idir neUa, privativo do Chance:Ller, e
por conseguinte reger, d·irigir, e assignar só o
e;l::pedieote da Casa, e quanto dentl'o della costuma ser determinado pelo Governador, a im,cQmo, o, p"esidir e regular as visitas da Cadêa, pOl'
ser impnticavel o fazet-se sem incon;venientes
pai' todos' ,;ós este expediente, .que he mais proprio de bum·só. Cumpri-o assim. Escripta no Palacio do Rio de Janeiro, em 26 de Julho de- 1809'
- PRI ·CIPE • .:..... Para o Reverendo Arcebispo, e
mais Governadore
da Capitania da Bahia.
,
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Manuscripto allthentico.

1Ilanllscl'ipto 3utbc:ntico.

Reverendo llrcebi po e mais Governadores da
Capitania da Bahia. Amigos. Eu o Principe Regente '\"0 envió muito allllar: sendo-me presente a vossa conta de dewsete do mez passado, e o
que nella me expuzestes sobre a duvida que se tem
su citado úcel'ca do Governo da Relacão dessa Cidade, pretendendo os Desembargadores dellas
que só pertença ao Chanceller, não querendo lá-vrar acordiio compulsaria em hum requerimento
em que ha,-ia dia de Regedor assignado por todos
"0 , fundando-se no assento de 6 de.N ovembro
de 17 5, de que me remetle tes copia, tomado
nessa Relaçiio e em que se decidira, que apesar
da generalidade do Alvará perpetuo de successão
de 12 de Setembro de 1770, s6' -aó Chaneeller
competia o goyel'l1o da Relação por e tal' determinado na ordenações e regímentos , que na falta de
Govel'nador ao Chal'lcellel' toca govecll a-la, e pertendendo "0 que pela ampla deliberação do men.cionado Alvará de ucce ão, e pelo acontecido
em outras occa iõe deYieis, como'nas mais cousa - do go,-erno dessa Capitania, entenuer de commum acordo na da Relacão não havendo motivo justificado para que Ó o ChanceLler o fhes..
se: e querendo eu evitaI' o inconvenientes quê
podem re ultar de duvida de emelhante nature·
za empre prej udiciae ao meu Real serviço, e
estabelecer regra fi a e inàlteravel: attendendo
:l que nem o s'ohredito assento foi confirmado na

Re'-erendo Â[:cebisp'o e mais Govern'adOl os da
Capitania ·da Bahia. Amigo. Eu o Principe Regente vos envio muito sauda : havendo-me representado a Conel ssa· da Ponte, Viuva do Cond'C
da Ponte, João de Saldanha da Gama lUcllo Torres Guedes de ]3 rito , do meu Con elho, que no
testamento c'om que falleceu a nomellra.tutora de
seus filhos menores e admini tl'adOl'a de todos os
seus bens vinculado e allodiaes, abonando-a
pela sua,propria fazenda,. e que con tando o seu
casal de muitosf. bens situados neste Estado do
Brazil, em Portugal, em desvairados termos e
jUI'isdicções, onde havião muitas cobranças a fazer e dividas'a pagar', lhe era sobre manoira incommodo inventariar os referidos bens;1 'dar
partilha delles, demandar e eI' demamlada pelos
meios ordinarios em diversos juizos.e inslancia ,
sobl'evindo'-lhe disto muitos embaraço e prejl1iliaS á sua fazenda e á dos menores sell~ .filhos,
pedindo-me a graça d~ confirmaçãd da tutoria
oonferida no testamento de seu fallecido marido
palla poder cn!l'ar nella pela mera abonação que
este 1be entregára, e a de lhe conceder humjuizo
pri"ativo para o conhecimento das causas pertencentes ao seu casal, nomeando-se:.lhe.1mm
Juiz Relator que com adjuntos em relação conheçà breye e summariamente todas as dependencias
delle, bem cQmo ,fôra concedido a s.eu sog'l'o 1\1arDoeI d~ Satdanha, pelo Sr. Rei D. José meu
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augusto avô de mui gloriosa meinoria. E m,eredendo a minilia' Real contemplação 'Os 'mof!j: ds
expostos , ..hei pur ~cm confirmar a nomeaçaõ'fle
tutora e adl'níni tr-a:dOl'a' das pes oas é bi!QS do
menores, para que possa eBtrar no exercicio tlella
só 'c{)m abonação "doe ~eu fallecÍ'do marido, e codceder-lhe hum Juiz privativo para todas a'S 'cau-sas em que1fôl' autoi'<l ·ou ré por si Oull)OI' càbeça
seus filhos 'menarés, aüto)'isandoco 'para que
nelle com exclusitll de outro qualqu'e'r por' n'lais
privilegiado que seja, 'se 'proceda no inventarió e
partilha de toaos os béns qu~ ficárão p'or mqrté
de. seu fallecido mai'ido. E sou outro'slm 'sel"yido
ordenar-vos que nomeeis 11U~ l\firiístro d~ enrre
os Desembargadores dí3sSa Rela'~o, que com adjuntos '~onhaça as 1·1eil'e'dda éausas breve e summariamente, Uand'o appel1ação e aggravo para a
Casa da Supplicação do Bl'azíl, o que vos participo para crue (1 fá!ilais executai' sem embargo de
quaescfUer leis ou disposições em contrario, que
hei por derógadas p'árã este 'elIeito sómente. Escripta no Palaoio du Rio' de Janeiro ,- em 26 dé
,Julho de 1809.~PR'i CIPÊ. ~Pa~ o Revé'nmdó
Arcebispo e mais Gõ'féi1nadores da <!:ápitan'ia dá
B<abia.
I.

flh a incoÍ'reY"em culpa de om~5sãd ou dom'fui são, e 'ã'O, 'fiZer todos os é o\'ços pOl' CUlD'pl'U 'às 'Jua' , b1:h'jll'aç'tles>
meu Real
l>
, , , iii &rerá
deg~gra'do e erú c'a igadó tão éxemplnr e C01''re o-rldént meDre qüão irren:lissiv~'hnente. Qu rtel General da i\Hhnhá, 26 deJ'ulHo Ue ISO. ,~
Il1fànte Almil'à:nte Gen'era:1~'\
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" Mánuscript~ allthentic'b'.

I

D.' Pedro ~ar.los, Irlfante de Portugal ê das
Hespanhas', eté. Faço saber ao Chefe de Divisão
Vic.e-Intendente da Marinha, em quantol não posl
so, dar providenciâs mais deoisivas e conformes
tanto ao 11em: do Real serviço; 'como á execução
que devem 'ter os Mvarú de, Regimentos de 1795
(,l, f7g6, e nque na intelligencia de que bei pou
bem ordenar, e por cbnsequencia or.deno;, que
até novà Resolução ,minha pi'osigão servindo'
João Goriêa dá Silva e João Ba'ptista da .Silva"
como Esctivães da l!nbenuencia;' Roberto Di'ás
Santos e' J oã6 Timotlieo 'Leite, como segundo!>
EscdptuhfioS:;.J?séPeclro deCarvalbo, como'Bsr
cri\·ão elo -Alino:X'arifado p 10 tocante á se'guÍlda
cla Sé;' :José João àe varyaihó" corno Bsc'ri,ão .dool
Almoxarifado' p,elo tocante á Repartição da Bri'"
gada, vencendo em fótma de ajuda de custo pela
folha dos empregados em, tel'i'a nó decurso do
tempo que bem servirem: o primeiro 180:tt>000
réis mais~'do cj11é estái vendé'ndo mnuálmerrte; o
segundo mais So:tt>ooO' réis; o teI'ceh'o 'Iiíáis 14fl-:t/J
l1éis, em' att nç~o a estar sérvindo tàmbém de'
Se'Cfetario da 'Junta;' o quáTto mais rf>o:tt>ooo réis,'
(:) quinto e o sexto maís Str:tbooo réi , pelo que!
ficará en'Cár'l'egá(f~ da' reliceÍpà ,classe o Escri ãó·
Fl'aucisc(;)'dá ROcha Soarés', devenel'o 6 Escriptürario della continuar a ser incumbido da seg'un:'
d.a e t ceira cfasse eom 'Ol5l1.gação d'e as'sistir ora
em .htUÍJ.á', ora' em outra, co'nforme as 6ccorrencias do sêr"i1;o'~
pelo moil'o qlJ'e melhór
eonv,ier. J?orta'nt6' espei o gu'e com êste despáalio não 'r~t'e m'ótívo afgum pa'ra deixarl dlr atidar 1 cOl'ren'te tOdá à:-escriptura'ção'; o\ijec1!o 'ésté' a'
cujo .eSpeir mMâ'o que -O Vice.:Jntendeóte fàça
sabell'aos seus subordinados, que se àlgum dell\ísl
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M nu crípto ':Iutherltiéo.
M~nQf . Caeta.no PiI)to e João Rodrigues Pereitia de \-I11e~d~" Caixas c ~ç1min~~tradol'es dp
Real contr.a.cto dQS dizimos, da Capitania do Rio
de JaneiI~q,pelps dous t(ennios de 1797 a 1802,
pedem pro ogação de privilegio executivo por
!Dais,hH,J;U tri~qnio, pára concluirem as cobrança
,do me 'm~ cqptracto. Parece ao Con elho que
pMe -!~t;,lugar a graça que os ~Hpplicantes pretendem,) Rio d'e Janeiro,,1!:) de Jullio de 18-e9'..{lç of~ção. -Çomo parece. P,a}.acio da Rio de
jan~iro, 27 de, Júl.bo de 1809' -Com a rubrica
Q.e Sua Alteza, Rr.\l~' -Ac!lff.l~e no Liv. 1 de Reg.
0

de Censultas,dq Conselho da Fazenda no Aj'chivo da
~ec1'et'aria dos Nego,cios· do Ir/lpel'io a fi. 5.
I

I

r
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,Manuscripto aUlhentico.

; O·(Jtlnse-llib 'dá Faúlrldà eri ou em: duvida sobre o 'lnodó" que de' iter ex-ecu,çã'o o Aviso de
]7 de Junho' Uo corrente a:nno, em que ordena
se, a 'se próVÍ1Í1ento de Continuo a José Raimudd'o ilé' Alfu'eHlá, vendenfdo' d respecti-vo oTden"ado
desde ó '!lia, em que entrou a ervir. porque com
ii. '6ieá'ção" Qef'Consêll:io forã'o creados dous CóntiÓ'ifo'S'J e1ádoehe'Odo ambos, prdcurou o Escrivão
d'á' Cáníà\fá que dó Reàl.Errlrib se lhe manda se
a:Igam pá'l'g él'Yir a ,exemplro da 'providencia dalla
. pêlo D'eêr to de 17 de Fe éréiro de í 744, e foí
mábdaao ó' soppHqante,) ue tem estado de exel'ei'cio éófitin'O'o ito"GÓnse110. 1elHbrou hum do ,
dons, ê ei'l-tíl ü a !ser' ir Te' em ri ~\ar do que está
á~i'1doá erlfel:mo, 1:/0' que o sJip-p'lican ê péde providIébto; porém co#1o
Alvár~i de 4 de "FéverelVO de 175& él Deçr to de 27 de Mdrço Só per:rliitté'lfUe o's se eQtp'ahos por impedimento de
o1:ihío§ I llihhão â qu~nta 'iHirte d'o' OTden'ado daquellies pbr (piém servem, passados ,qn'e sejão
qüãr~ritá dia'S, e désde é se tempó em diante qu'ê'
he o mais' à que o suppli'cante tem direito, p'a'rece ao Conselho que ao 5upplicante se não pode
passar provimento, que elie deve servir e preparar documentô para receber a quinta parte descontada do ordenado d'o proprietario porque
isto he conformll ao que por direito está regula'dó';pá ii to'd'as as' sen 'ntia's de omcios rlão' vago,
e- so ,s'érvidos po impeditnerlto, e por isso suspifild'eu b mesmo Con elfió' a execução do §ôbrê:
dito A'l.Yará, 9:t.é que Vossa AI 'dr:a Reál haja de
detl!rininar ó que JfôI' . eI'vido. RIO de Janeiro,
~ml 26 de 'urlho de 1809'
, ,
• ;.'Res'olucão. ..!.é... Como pa'rece ao Conselho, ficando -rià i~telii~encia de que o ser'ventuario Jôs'é
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Raimundo de Almeida deverá ,sçr pr9yido .erp _a~~m do orde.oado.;r 005. emolumentos" que lhes .com:
qualquer dos dous lugares de Continuo .do mesmo . pe~fem ,.,05 Çrualls ão estão,decla'dl,d'os e.m lei álC,onselhà ,que· haj~ de· vagar. Palllcio do. Rio de g.uma; be~.a 'im, q))e sendo detenminado 00 § 4'
Janeiro " :17 de Julho de 180f). - Com, a rubrica .do Capitulo 6° dos ,Estatutos da.Juúta do 'com-d~ Sua Altezá R{:al. -Acha-se no.Liv. l° de/Reg. jllercio·,; appIto,vados pelo. Alvará de 16 de Dede Consultas do :Conselho da .fazenda a ~._ 4 v. e 5 7illçnbro de'! ,.56,. que o Secretario perceba os mes.mos emolumeQtos que v,eucia ô S.eol'etal'Ío da J unno Archivo da Secrelar!f/: dos egocir~'do lmpcr,io.,
ta da AcJ.m.iui tração da extincta Companhia do
Grão Pará e l\laranhão, o quaes igualment-e não
nEcnE;:O DE 2~ DE JULHO.
lJstão declarados em lei algumã, percebendo-se na
Secretaria da Real J unta do ,Commercio de Lisboa
Côll. Braz,.- Delgado.
p,or bum RJ:lgimento de que não 'ha pel'feitã noTendo consideração 'ao muito que interes~~ o ticia~ e .qqe não,foi imprl'l.sso:. sou ervido, para
bem publico e o ~articular dos meu's fieis :vas- sç uar Pliopol'çãp eutre os emolumentos de todos
sallos na' conserva'ç~o d!1 saúd'ci publica; clev!'lndo os Tribuna/'ls cl'eado~ de novo uesta Côrte, e da
llavel' todo b i 1.0; i ê~iél!ldb e"vigilan' ia eTIJ: qUe .secretaria, deHes, G'ouf(}~·man.çlo-m~ com o parecer
eHa não perigue 'por 'co'Íltagio', fisc<;Ll~sandd-&e '0 da mencionada Consulta ~ ol'depar o seguinte.
,
estado de sa'Ú'de' das equip:agdns das em.báÍ'6ações
qne ' em 'àç 'di vel'so's portos ," li dl:lrig,and~- ela ',',
" I ) Quantfr ds Jf/.ssi§naotaras, '
" .•
'dar flrtldo e\ru'lliã.i ,'cllSiancia athtúe sah'il'ão diJ9 ll'nl
l i ' '":l I ';
. \f·
~r~
quc)são sus~~ltds rdefjlesfe ou qe mólesti,a's dn- _ Cadll ,hum <;1qs 'dousJDeputados, qu.e assigpar,
tagibsas, e aI d'ejnt:lrar~se por lal'g\lm ténipÍ} ósJque 'í1eQ~erá. çla,s, .J?;rQvisõe~ da~ mati'icililáS ,dos homens
nellasse tl'ãnspol'l:Iárão;' e 'eili's~ afãstal~m do ,d~..llegocj'O, elas licen,Ças .d~l,~e .al;lI:irePl lojas' de
uso e 'mercadd- cbmmum 0'$ C'Ó'inestiveis' e gen'e\ yendçh a retalho, das' qlatl'icnlas(dç>s que,as abrirl:ls C'O'I'1' m'Pid6 - ot!'is'c'ado~ de '~rincipiàs dê po- rem, e do estabdecimen to de fabricas, 5:t/J200
dridão: e sénClo muito 'propria listá' imefumhen- réis.
Das Provisões das matriculas ele guarda-livros
cia de pessoas vepsaàa na-soiencia da medicina,
por terem ~oda a ÁnteHigencia daqueHa parte que e caixeiros dbs 'llOmeas 'de negocio" 'de serventia
tem por' ohjecto a cOllservação d~ saúde, e Cis de qualquer' o ffi,Ç.i o , daquell~s Ç[J,le, se passarem em
conhccimentos nedessárÍos para"dar providencias consequencia de ResoluçãO de consulta, de comadaptadas ao casos que OCC9rrem ,!l~sta mat.eria missãO/Rara se tomar codbecimento ent'l.'e litigande tao a importancia: hqi pox bem creal' o lugar tes, a ocar autos pendentes, e de dispensa do
de Pl'ov~dor l\lór da saúde da .Côrte ,e Estado do laps,o do tempo para se poder appeUar'pam <rTl'iBrazil, de auuex.wdo-çr dq iqspecç~o. das· C4ma-:. buual, 1®60o:réis; vencendo, nas appellações e
ras, e uuiodo-l\1e toda, a juriscli~ção peçessqf~a~ nõs mais, autos que se decidirem a final ~ a mesafi,m de que por si e seqs Delegad9~
se conserve mas 'assignaturas, e pelo mesmo modo que venl
a sa(,dG publica, pondo-se em r}?ratica no que cem os De embargadore'~,daJCasa da'Supplicação,
Das Prll'\úsões das maui<mlas; dos caixeil't:ls dos
fôr applicavel o regimept.o 40 provimento da saÚ:1
de, E att~pdendo .a o.onq.orrerem na pessoa d~ mercádores., -,das licenças jnos' artifices in ignes,
Doutor Man~e~ Vieira % Silva dp ,meu C.onsc-, nacionaes oU<icstl'.angeiros, ,pái'a tl'abaUlarem em
llio, primeiro l\1edico da'IIDÍuha Rllal Camara, obràs demova in venção,. 00' de'conhecida utilidae Pb ico .l\~Ór do Reiqp ,e Domiui,os, to.dqs. a~ bO;~s. de;, dosmestret: das fabricas' e ,administradbres
(Iualidade~
paraI bem ;
me '
servir ne te
emprego': aeUas ,Ide passaporte.!das ellnharca\<ões, 800 i'é~s:
II
T l
,
hei p.or bem !10m.ea-lo p,a~a el\e euc~cregaqdo-o li De-tod·as· as outras 'Provisões .aqui! não specifide Corm:i\r h FO 0,0V9 Ijçgimento quç servirá .de cádas, i·:t/J2001'éis,.iI éxcepção daqueUas1de:iuforgoverno para ,este obtecto",e que subirá,!, rp.Ínha me;, porque elesta~inã? levarilõ é'Ousa' alguma, .
t. I ';
I
, l'
(l.
U
:J3.e!Jl prese,np'a" para eUll'e.~olver .0 que ~e pare, Jj I 1,4. 1
.,
I, Quanto aos eliwlumentos,
"
WP' pon!C'r'lie)1tl~;' A l\'Lesa 40 Desembargo I do
l
I
t P
~a~o. o t )1lhq \\S 'i~ c.Qte~cUc;l.o. e. lhe mandenpas~
sal" os de~pach.os necessarios, Ealacjo. do Rio ~e , Das P ovisÕes· das matricu.~as dos cáixeiros daS'
,Janciro, qm, 28 de Julho de 1,80g,.- Com a ~'u-, \ojas de ;cet!1~hQ .entr,ando·o- termO feito no lino li:
. i.s o d,estipado J, e: qpaesql1er autos de babilitação
. br'ca do Pr'incipe Regente Nossp Senhor'.
I,!.ecess.a.~·io ii .Illl)smas matr}cu~as; bem' .a'Ssim ,
das Pro"is.ões de passaporte d<!s eIj.1barcações,. -r n ALVARA:" DE :28 DE ~ L-rl-O~"I
trflni'lQ ~ lista d,ifl equipageIfutegàlisada por rriatl'i~
c\llas e com a <! ság1latúra de 3éoretario~'se leva....
Cul!. lll'.az.,L Delgad'o..
,I
rAõ 1 W:J'200, l'éis. "
, . l'
", .
Das Pl'ovis-: e.s; de informe, sendo expedidas'a
o ~r,incipe Regente .raç.ó"sabet~~ qu.e e~te,
meu l) lva,rá com força ae.lei "~irem, que s~nap requerimento de'parte ,.se levaráõ 200 réis; e da.
me p~'e ,cnte .~m co~ ult,~' ~~I);\ea~IJ,w.lta ~o CO.J;Ilõ ce.p~a,,(lo 'l'q~uf?,l)iUlento e documento's que aaommerClO Agncultura, 'Fabr;ICa e avegação deste p.al).h'lrem as I mesmas pl'ovisões de informe, ner:
E t?do ?o llrazil \ e ;I?W~l,inio I L~arriar'nos: lqu,e <ffiereQd{) p' part-e Qopia deUes; 200 réis POI' cada.
]1aveudo cu creado' este Tribun pelo outro m.,eH 1;.luda" ..ai,nda que a ultima uão seja toda escripta.•
Alvac{1 ?e 25 de gost~ do 3,I:\no Jlas' ado de 1.8 8;'
,.oe todas. a.&, outl~as Provi õe ~~ levará de"emode~~'mlOa~do ~e ps PrPutadQ. ~~ne T~\}Ç.ão ,. lUJ:pentQ ,óutiiQ .,tanto, q.uaato l'espectivámentc'
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pe 'teecer· d,e assignatlll'3 a cada hum dos Dep.uta~
do.s, não excedéndo aS Pro"isões. duas lauda&;
porque excedendo ,/ se levaráõ mais 400 réis por
cada lauda que exceder, ainda qu,e a ultima, se
não,eSCreYi1..1od'a, (', .
,
, Do regis.t:o da Pro "isões ql.lc o tiveIjem, como
são todas as que derem)dil eiLo á partes e fi~erem
decisão, se le,'aráõ 400 I:éis,
,
'. Uos termos que. se lavràr~m nos livros competentes, das "matriculas dos 'thomeps de negocio,
da abertUl'as das Lojas de retalho, dps lI}ercadores que as abl'ir,em, -e tIo' estaheleciro,çn~Q de. fabricas j entrando, oos autos de habilitações, e O§
11ouv-er, ,5~200 réis; e dos,tllrlnQSlno li",r,o com"
peten~e da_rmatr.i,(;1Jl'},as;de g:uanla-li:Vi;pS e caixeiros dos homens de neg.ocio, entran,do i tambJJm
quaesquer ,autos 'de habilitação, se a esse fim os
.
hou:v.er, 4fj)'600 réis. ",
De todas .as attestaÇlÕéS que mandar passar o
Tdbunjll a requerimento de palçe se lev,arúõ 480
réis, não excedendo.huma lauda; e excedendo,
400 réis'por cada lauda que exoeder,'a.tn<;lª" que,a
ultima não seja toda escripta; e,o mesmo se obsecvat'á a :respeito das cextidões.
.,
",-Das buscas que, se fizerem a requeriro,e,ntQ de
parte ", ou. em beneficio dellas, se lev3ráõ por cada anno, '200 réis" não havendo, resp.~tQ 3,!>.·an;nq
itnmediata'mente presente ao reqJ.lerim.eoto, 0\-1
~e pacho; e não. $lxcedendg ,nunca ,o"s llmolumeliltos das buscas a,2~{~00 I~éis, ppr maior q,ue, seja
o numcr!> de annos; e quando as p.artes aponta'rem o anilO, se leval'il sólI1e,nte a busca desse, ann,O; gual'dando-se-em tudo ,o mais os novos Regimentos· dos emolumen tos dos putros T,lli~uJ}aes no
que forem applicaveis.
,I
I •
As assignaturas seráo 'por distdbuição venoidas
pai' todos os Deputadosi. e os emolum.en~os da SeQl'etaria entraráõ para hum cQfre, e d~vididos em
tres p:J.rtes, ,duas deHas.,'.encerá o SeCl'etario, e' a
terceira parte se sübdj.yidirú em tres partes, huma
das quae~ ficará aOJ.offioial )TIaiol', e as duas se .I;e])artiriíõ igualme'nlíe POI'( tod'os oa outI:Os offieiaes
da Secretaria; e além dis~o,o official maior que ha
lle e crever.no.s,a.utos de app.ellação, equ'aesquer
ou.tros que se processar.em perante o Tribunal,
vencerá para si,os m~mos salar'~os que y~nceJ;Il o
Escrivâes da Casa da.Sup'plicação';, e_qas matr'culas dos marinheiros ''''encerú para si o ;E,criYão
que as fizer, (~o I éjs por eada marinheiro e'52\)
réis pelo tCI'mo, co_m-º-e§!ú~m costume,
Pelo que mando, etc. 'Qado no Palacio do Rio
de Janeiro, ao 2g de Julho de 1'80g. - Pnl 'CIPJ:l
com guarda. - Ctnn oS,1'egistos .competentes,
J

~

A·LVARA
•

,

DE

29: DE
'I

I
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r.

.01
I)
C'o;Il, B'I·a'l). __I Delgalill..
I
,
.Eu O,Principe, Regente faço saper~aos que es.t!e

A.hoará com· força de lei ürem, que sendo-me
presente em c,onsulta d-Q Túbunal da Real Junta
do COlI)meroio, Agrícultll1Jta, F.abl~cas e avegação deste Estado do Braioil .e domínios Ultrama'j)in'ós, "que a:le(5i lação elo Alva['~ de,15 de N0 1
'ltembJlo de 17156.,: n'ão obstame a,generalidade do
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seu preaplbuLo, não pude ser applicada em beneficio cO,l1lmum pos meus fi is 'Vi aUos de tódas
as di[eretlt~ praças, que por inculpavel desgraça U9 trato merc~ntitsetorn~m fa,llidos, 3,0 mesmo tC/mpo q,ue 'os seu, motivps polit,~eos, e a
justiça uni"~rsa~, que desejo pratic:U:,cóm todo os
m(1U~ 'Vassallqs, exigem que elta 'seja geral: limitaJ;lelo o § 14° do sobre dito Al-yará, que a apreseçtaçã;o seja •.fe~ta, ou no n:res01o a' a em que, a
quebra succeeler , ou ao n:rai~ tardar no proximo
s~gl,linte, perante a mesJ;lla Real Junta;, e deterI}:Iin~ndQ que os fallielos m;.hibã;o 'pelo menos hum
l.~ TO çom o titulo ele Diario, rubricado, nUplerado e. ç~cerraç.o pqr, hum d,qs eus D.eputados;
o que p~los embaraços praticÇls deixou de ter
observancia, a ~im como· a não tem nas prineipaes praÇ-as da Eu -opa: tomando em cOQsideraÇão soccorrer a inCelicidade dos que forem sem
dólo ou cu~pa de,sgraçaelos np Igü:? do sel,l commercio, e querendo que a minha. paternal clemencia abranja, como' he de justiça, a todos os m~s
fieis ,'assalLos que estiverem em igllae,s c)rcunsia'ncias, qualquer que sejar o logar dos meus Estados
e dominigs em. que hahitarem : sou senido, conformando-me bom o parecer da mencionada consulta, por declaração do § 14° do I'f~ferid!l Al-varú
de 15 de Novembro de 1756, e ampliação da
sua dispo ição 1)31'a tod~ as praças deste Estado
e dos domínios Ultramarinos, ordenar o seguinte:
. ',As Mesas ,da Inspt:c ~o, ·onde. a~ h.ouv,er, e na
falta- della~ os OU~'idoI:e~ das COID.<1-I·cas e os J u,izes a~ F(lI:a nas terras em ql,l,e Qão ~'çsid,j,rem os
pu.vidores, ficãp aut9rÍsa:das para re,ceber a apresentação dos [aJMdos, huma "ez que ,se. mosJrarem
matrjculados .pela Re~LJunta do Commel'cjo homens de IIegocio 00 merc~d9,r;e de lojas de vender
a retaJh.o, pL'Ocedençlo a todas as in,vestigações e
dihgencias dentr,o. do tempo e pela maneira d,llterminada DOS §§ 14?,e 15° do D?-esmo ,Alvará de
15 de Novembro de 1756,
,
Os ,Presi.del1tes d~s referidas 1\1e ,as da. Inspecção, e onue as não bOl}vel' QS Ouvidores" e na
(alta deste~ os Juize de Fóra, t.r\rando desde log~
devassa dosl·verda.~ei~osmotivos da, fal1!:J)lCia e da
conducla mercaLlljl dos faUidos, e recebendo as
denuncias que perant~ el\e Li se derem sobre a
quebra de que se tratar, sendo ~nnunciada pOI'
Editaes, e sobre as causas que a -manifes't3rem ou
justa ou 4010sa, sem pr,onunciarem ll a devassa,
remette'ráõ, finda eUa" pela primeira eIDbarcação
ou correü> com as dita denunc~as, e com hum
auto·, assim do estado da casa e cabedal do,s fallidos, como tambçm da fé que merecer o Diario
e mais li:\mos , os; proprios autos da mesma d~vas
sa (ficando de tudo tvaslado) ao Tribunal dal}eal
J l}nta do Commerci{), 4.gricultura, FabricaJl e
Navegação deste Estado e dominios Ultramarinos"
paI:a os sentenciar; e entretanto nomearáõ os sobreditos 1\1agislrados de entre os npgocil\nte rn.ajs
acreditados BO lugar, dous para administradores
da ca a, que pelo Inventario a que se hç\lver pr?cedido oa conformidade do ditp § I 5,~ to.mem
deDa contó;l debaixo do termo de fieis d~I]ps}tari!ls
de juizO, at~ a decisão do mesJ1lo {fribunal· ser
g.undo a q,ual" e por.commissão de11e" se ultima,rú
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'as suas sobras; 'como V. S. aponta'; ,e que por
tantó fica desnecessario resenar-se no Banco o
fundo de 120,000 Ibs, que' V. S. propunha para
segurar DOS primeiros dous annos o pl'ompto pagamento do juro e amortisação do caFital do re-,
ferIdo emprestimo. 3. o Que quanto á convenção
feifa com a casa,Corrôá e Comp. , se guardal'á por
Sua Alteza Real todo o estipulado pelos Cominissarios Lucena e Paiva ( debaixo dá intervenção de
:Vi S.) não só pelos fundos acima refé1'Ídos, mas
tàml5eIb. pela~·remessas já p'a[1a ahi feitas dos generos privativos da Real Paxenda, como são, páo
brazil, Ul'zeIla e ma[1fim;, ha'veedo deste ultimo artigo pár'à se éli'tia:r a V. S: assim nésta, Cidade
COmo da dá :Ba'liià, a quantidade que consta da
relação jnnta, além dos computos que annualmente seirão remettendo (por via do novo BanGO
Nacional); ~uja somma será,mais que superabundante pár'a: aqueUa ápplicação. 4, o Que á -Vista do
ponderadó e da: certeza da éonclusão do emprestimo, preciSando o Real Erario para occorrel' ás
inetitaveis despezas que tem á seu Cal'go, de fazer álguns s'aques n'este mez e em partê 'do subsequente sobre os Commissarios Lucen'a e Paiva,
,
,
fiqu:e ~. S, de aco1'do em lue o seu total bão excedérá d'e'30,00o lbs. esteflinas. 5.· E finallIÍMA. VISO DE 31 DE JULHO.
te: que Sua Alteza Real exige ql1e V. S. lhe remetta qiIant9 antes hum balanço formal~ assim da
Manusctipt?:,authentico.
entrada e salúdà dos 'generos das nassas remessas,
Recebi os offiéios Ue V. S. do 10 e 10 de Maio como de toda a reoéÍta e d'espeza que por conta
ao' corrente anno, 'os quaes lévei fI A<ilgusta p're- dá Sua Reãl Fázel:1da hajão feito João Oa1'los Lu-'
Mnça do Principe Regente ,Nosso Senhor, qáe, re- ceM e Mãnoel Antlonio de Paiva; donde conste
connecendo 'o zelo de V. S., lÍle'ordctloú désse a coIí'l tõda a individuáÇão, não só as despeza-s feiV', S. sobre os sumptos que contém os ll-iésmos tas com ,o 'pagam'emto das rett'as sacadas pelo Real
omcios a seguinte resposta: 1" que a']'lprovara a Erado e com a compra dos generos elrcommencótrvenção por V'. S. feita sóo\'e o emprestimo dados pelo nosso M'fnisterio, como famb'em a que
pá,ra que ~ôra aut?risa,~o ~or Sua ,Alteza Real, com se tem feiro com os P01'cuguezes refugiados; fa9~ rpeSmos negocIantes que contractarem (\ grande
zendo decl'arar a iT, S. por extracto separà'db ao
empre timo do Govern'o:B'ritannico, e debaixo dos dito balan~ó, o nome d.rs pessoas a quem se fez a
mesmos estilos; qnanto á fórmà do pagamento dó àssi'stencia, a S0mma 'diari'a deHas, os seus destiprinéi'pal e juro, sem que dê a V. S, cuidado o nos 'e empregos. Sua Alteza Real espera de V, S'.
dfépbsito das' 120,000 Ibs., que deveria ficar nó sobre tão s~ri'o's como imp0'l'tanti'ssimos' objeetos,
Barlco pab amo'rtisação do, dito emprestimo e as 'tl'1àÍores vàn'tage"ns possiveis para a Sua Real
s~'Us juros; pbrquanto já V. 'S'. te'i"â ahi recebido Coi'ôa e Fa~enda:. bens guarde a V. S. Palacio do
os cincoent'à mil quila 'es d'~ diamante , qile Sua Rio'J'au'éiro, em '31 de Julho d'e 1809.-Conde
Ale' Z<l, Real lhe mandóll r'Crnetter par,! servií'em de Aguiar. - Sr. D. Domingos Arntonio de Souza
dê gai'.antia ao tlitb einpi'estimo; d'os qiIaes an- Oóuti'ôho,l--'-ltclia-se a fi. 56 v. a 57 v. do Liv;.1 o
nualmente se hão de vender vinfe mil quilates, , de Reg: ele Avisos e Portarias áa Fazenda Real, no
cujo pl'oducto deve entrar para o fundo dá's 91.1-oI1ivo da Secl·~taria do Irnperio.
60,000 lbs. esterlina, que em cada anno se devem
,
,-,''--','----'ctpplic'lr aI' pagamento qo juro e capital do emAVISO DE 2 DE AC'OSTO.
p1'e fi'mo; ficando V. S, na certeza de que Sua Atteza Real em cada hum al1no fará 'l'em:etter pouco
M'anuscripto authentico.
nai ou menos vinte mil quilates, que'o9m pouca
dil)'erença e recebem aqUi da Administração diaSendo presente ao Serenissimo Senhor Infante
mantina, para serem appliéad'os ao mes!,Do paga- Almil'ante GéTleral, que na percepção dos emomento. 2," Que em con equenéia da requisição de lumentos se observa huma pratica opposta ao
V. S. sobre a reme sas das sóbras das Ilhás da 1\1'a- bem da Real Fazenda e ás Reaes intenções do
deiTa e .A:cores serem feitas directamente á orâem Principe Regente Nosso Senhor; por isto; e' 'por
dê .
e a plicadas ao Fagamen'to do Juro ~ ol5servar quê na.I'e'lação dos mesmos emolumen:
ã ortisação do oapitál do emprestímo aci'rna,re-' tos nãó foi convenientemente declarada aquella
fet'ido, i"nC'~nsas cha'rá V. S. as egundas 'yi~s das pratica; manda o mesmo Set'enissimo Senhor que
ordeu 'qu'e ne ta occasiao ~e expedem á J,u~ta
pelos' bilbétles e conhecimentos I'elativos á comi,le Fazenila daquellas, Ilhas, para que efl'ectiva- pra dos generos, assim cômo pelas respecti'Vas
mente fação para IO'glàterra 'as remessas de tdttãs ocrtidfies de entrada, não se levem emolutrrentos
ã aUministração para pagamento dos credores, pelo modo estabelecido no sobreditó Alvárá
de 13 de oyembro de 1756, e nos mais AlYarás
'e Decretos que' com elle formão est1i parte de
legi lação, os quáe todos seráõ inviola"elmente
oos, ilHdos
C(Ue não fôr re"ógado.
Os que se apresentarem por fall},dos seráõ ÍlÍlpreterivélmeote obrigados, íléll,aixo, das penas
deClaradas ho' nl'encion' do § rft", a exhibir pelo
fflé ds hum livro co.m o titulo di Diario, eS,cripturado pela ór'deril chroriologi~ir, 'seh1 invE!t~ãó
della e Sem interrupção, claro, ou verlla alguma
posta nas margens, e no qual e acbe'm lançad'os
totIos os aS,sentos de todas as mércadorias ~ fa,endas que ós rhesm s fal1idos de crétlito noúverem comprado e -vendido,' e de todas as deSpé'LaS
iJ:ue hou-verem feito com ,a sna pessoa e casa;
sendd porém isentos os mesmos Diarios de 1'ubriêa's, nttmeraçào e encerramento, FeIa difficuldade
ou quasi impossibilidade de se poder pr'átidar esta
cllUtela,
'
Petó que mando, elç. Diidó no Palacio do Rio
(Ie Janeiro, aos 29 de Julho dê 1809' -PRINCIPE
cb9:ii gual:di!. - Com oS'l'egistos compete'ntes.
'
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a
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prescriptos senão quando o ,alol' da compra fôr
de 20~000 réls ou mais, devenuo levar-se metade quando o ,'alor sc encontraI' de 1 o:t/:Jooo l'éis
inclusive até 20:tiJOOO réis, e a quarta parte quando sendo inferior a 1O:t/:J réis ~xcedel' a 5:t/:J réis,
abail{o de cuja imporl-ancia cumprirá que os ditos
conhecirpentos, bilheles e certidõe se expeção
~eDl percepção de emolumento. Deos gllarcle a
V. S. Quartel Genel'al da ~lar~llha, em 2 de Agosto
de 1809' -José l\laria Dantas Pel'eíra. -Sr José
lUar~a de A.lmeida.
ORnmI DE

li, DE A.GOSTO.
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o Chefe de Divi ãQ Vice-Ifltenc1ente da Real
Marinha fique na intellig·~n('.ia de mandar abonar
aos Indios do Arsenal mais {~o I'éis dial;ios das
comedorias. Quartel General d'a Mari há, em-l
de Agosto de 180g. -'Com a rubrica do Serenis$imo Scno-or Iulante Almirante General.
"
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dua vidas por Decreto de 18 de Outuhl'ó de 1808,
foi sel'Yiuo determinar, ampliando nesta parte a
mesma mercê, que a sool'editá Baroneza não tique obrigada a olução alguma uo me mo quintQ, e que nestes termos se oonsidere ~q~lclla e tancia livre deste enoargo deslle o 1° de Janeiro do
concnte anno, em flue essa Junta, segundo a sua
Carta de 23 de Mal'ço, fixou a posse Real da mcsma estannia, e sua en trega ao Pl'ocul'ador da
me ma Baroneza, ficando a mesma Junta na intelligencia de q!.le os dizimes della se de,'eráõ pag!Jr como até agora para a Real Fazenda na conformidade da ultima arrematação em que e'tava
a d,ita estancia, e que p3l'a o novo contracto dos
dizimos competirá ao re peQtivo ContraGtadol' a
cobrança dos pro'l'enientes da mesma estanêia.
O qne se participa á mesma Junta para que assim o faça cumprir como nesta se lhe ordena.
Simão José dos Santos a fez no Rio dc Janeiro,
aos 4 de Agosto de 180g.-A ntonio Marianno de
Aze\'edo a fez escrever. - Coude de Aguiar.E,vtrahida a {l. 156 v. do Liv. lodo Reg. de Pl'Ovisões ea;pedidas pela Contt.ul.oria. geral da segunda
Repartiçüo do Thesouro, desde Maio de 1808 ate Fe'fereiro de 1810.

Manuscl'ipto authentico.

- O Cande de Aguiar, do Cortselho de Estado, etc. FàÇO saher fi J unta da Real Fazenda da
Capitania da Parahiha, que o Principe Regcnte
Nosso SenhOI' pul' Decreto de 25 ue Jàneiro de
"99 foi senido determinar que ao Bacharel
José Gonçall'es de Medei'l'os, arruem nomeúra
Procurador da Real Fazenda da dita Capitania,
se pagassem 50:t/:Jooo réi em cada hum anno a
titulo ~e ajuda de cu to, em qllanto scnir de·
Procurador da Real Corôa e Fazenda, além do
ordenado confel'idq ao ditp lugar, ficando aliviado dos mais ca rgos fI ue an tecedentemente exercia,
O, que se participa á mesma Jiunta cf~ ordem de
Sua Alteza Real, para que nesta con trermiuade
faça pagàLuento ao dito PJ'ocuranor da FazeBdi
de tedo o ordenado que se lhe con fevio, mandando pô; a ,rerbas nece sárias na 11espel.:Livlr f(~lha
sem dU"ida ou embaraço algum. Fl1ancisco Nunes Peveira a fez no Rio Je Janej.I'o, em 4 de
Agosto de 1809' - Francis~o de Pal11a Cabral de
}Iell~ aJo'L ~ crever. - Conde de Aguial'. -Ea;~raluda M LL1J. Iode Reg. t;eral de Ordens ea;pedidas
/C6 JmrlJa~ de Fa?:enda a {l. 128 v.

EDITAL DE
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Coll. RI'az. - Delgado.

O Príncipe Regente osso Senhot JjlOJ' sua Real
resolução de 27 de Julho rIo corrente anno, em
con ulla do Tribunal da Real Junta do Commercill, Agricultura, Fabricas e Na vegação deste
Estado do Brazil e dominios Ultl'amarinos: foi
servido autorisar o lDesmo Tribunal, a sim para
estabelecer premios pelas sob,'a do seu cofre ás
pes -nas que tlzerem cliruati ar em qualquer lugar
dos seus E ·tados e dominios al'l'oJ'(~s de especiaria
fina ua India, e que introduzirem a cultura da
outros. vegetaes, ou indige~o-s ou f'ol'asteil'os, qtle
são preeiosos pelos 1,l'0 que t~m na yhal'm.acia,
tinturaria e mais arte ; como tambem pal'a gratificar com medaUlas hõnori6cas O' que mais se
distinguirem ell'l ql:lálquer dos ditos I'amos; e
para emfim conceder ao benemeritos Provisões
que os isentem 00 recrutamento para as tropas de
lio'ha e do servi 'o miliciano, em qu'~lo bem se
occU'parem em objectos de tflnta importancra Íl
prospepidade' do commercio e' á riq'lleZa deste Esrado e dominios Ultramarinos, que o mesmo
A-ugus-to Senhol' tão incessantemente tem promaPROVISAÕ DE li, DE AGOSTO.
vido e' augmell~ado,
E para que chegue li noflicia de fodos a' Real
Manuscripto aulhentico.
m13nificencia, e se empenhem cllidadosamente
.' Q CQnde de A "'uia.', de Consel'ho de Esta- em mere'eer não' ó os premio pecuniar'ios, po'do, etc. Faço saber á Junta da Admini tl'ação rem privilegios e graças tão exhubel'arlle ? e com".A.rrecad·ação da Real, !!<\L.enda: da- Capitaoia do .parcçã'O a' requerer perante o Tl'ibunal com as
RIO Grande de S. Pedro do Sul: que o Pl'il1cipe amostras do que descobl'Írem, e' com oS' eertificadlols au-thenticos que compro"e'm a no"'a cnltura
~al Nmso Senhor, attendendo ao requerimento
que houverem e taoel'ecido e {l'ue-m'a1'ltiv'erem, se
tJ.~e lhe fez' a Baroneza do Real Ngrado., para ser
~esobrigad~ de pagar o quartel dos ouros e gado- affi,x;e o presente que ser!! en iádo á toda as Cae~ ~é pertencente á Real Fazend6, a que e fava: pitanias para o me mo fim.-Rí'o dé Janeiro, ~ de
Agosto de 180g. -Manoel Moreir.a de FigueiredCl.
~IlJelta a, estanci1\ denólllin'ada do Buj,urú , da
'1\lal o mesmo Senhor lhe havia feito mer-eê por
TOMO I.
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Por ju los moti '"'os qu'e me farão- presentes: hei
POI' bem que as criadas do Paço no foro de donas da I?0rta, Yenção, em lugal' do ordeoádo allnual' que danles 'percelJião ,. a quanlia de 65:tb rs.
por aono, pagos aos quarteis pela folha respécliya, com_ o vencimento do 1° de Setembro de te
anno em diante. O Conde de Aguiar, Presidente' do meu Real Erario, o tenha assim entendid.o
e o faça executar não ob'stante quaesquer leis
ou disposições em contrario. Falacio do Rio de
Janeiro, em ? de Agosto de 1809.-----Com a rubrica do Priocipe Regentc osso Senhor.-Ea;tmltido do Liv. Iode Reg. de Decl'etos dos annos de
1808 a 180g a fi. 22{~.

Illm. e Exm. Sr. - O Serenis imo SenhOl' Infante Almil'ante Gener'al manda qlle V. S. faça
in erir na ordem geral da esquadra, que todos oS
passageiros apprehendillas sem passaportes de.,
veráõ immediatamente ser conduzidos perante ó
De 'emhargador Intendente Geral do ouro, e entregues a quem clle desi "'nar; procedendo a este
respeito com as formalidades competentes. Deos
guarde a V. Ex. Qual'tel-Genel'al da Marinha, 12
de Ago to de 180g. -José ~laria Dantas Pereira.
- Sr. Rodrigo Pinto Guedes.
PORTARIA. DE

12

DE AGOSTO.
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'

"'

AUendendo ao que me represent'o-n Germano1Jltonio Teixeira de Moraes, Sollicitaclor da miII ha Real Fazenda, sobre o pagaqlento cio 5ello
cios autos das execuções della: e-conformando-me
com a informação e parecer do DoutorThomaz Antonio de Villanova Portugal, Chanceller Mór do
Estado do Brazil: hou ve por bem, por Decreto da
data deste, ordenar que a imporlancia do seUo dos
refel'ido auto's, ou de antros quaesquer pt.:ocessos
da minha' Real'laazenda, se pague pelas- des'pezas
di\ Chancellaria Mór, a cujo fim deverúõ ir a ella
e1lar lodos os referidos autos e processos, levando-se em conla as referidas despezas ao RecebedOI' da mesma Chancellaria. O'Conde de Aguiar,
Presi'dente do meu Real Erario, o te'nha assim
entendirlo e faça executar com os despachos nece ario. Palacio do Rio' de Janeiro em 11 de
Agosto de 18l'9' -Com a rubrica do Principe
Regente osso Senhor: - Ea;trahido do Liv. Iode
Reg. de Déc1'etos dos annos de 1808 a 1809 afi. 224 v.
f
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I

Attendllndo ,ao maior trabalho que accresce ao
E'crh'ão dos novos direitos e sello da Chancellaria Mór do Estado ,do Brazi!, de que,he proprietario Antonio Luiz Ferreira qe lUenllzes, em razão
de eSCrever 'no 'expediente do papel sellado, estabelecido pelo Alvará de I? de Junho do presente
anno: sou serviçlo que fique ,'encendo, da data
de te em diante, do seu ordenado, mais 500 réis
alérp. dg 200:t/J ré.is que já percebia, ficando ao
lodo, con titu.ido. o ordenado de 500:t/J r~is ao referido offi,cio. O Conselho da Fazenda o tenha assim enlendido e lhe mande pa sal' os despachos
nece ario. Palacio do Rio de J aneiJ;o , em 11 de
Ago to de lSog.-Com a rubrica do P)~incipe Re-,
gente TO~SQ, S~nlior'14cha-sea fl. 222 dO,Li'l>'ll o
de R.eg He D~cretos- 110 A1;c1tivo da Secretaria do lmpaio.

,

Manda o Príncipe Regente Nosso Senhor que
todos os Trapicheiros e donos de arma'l,ens nã()
deixem sahir caixas e feixes de aSSllCat·, COU),l6S
atanados e solas, rolos de fumo e saccos de algodão, sem qne primeiro se lhp.s apresentem bilhetes a ignados pelo Thesoureiro Hermo!(-enio
Pereira da Silva e pelo seu competente Escrivão
Francisco Xavier das Chagas, pelo qual se mostre que os. ditos geoeros lem pago, as COlltribuições neUes impo tos pelo Alvará de 15 de .Julho
do conente anno, para as de pezas do :ryibilOàl
da J unta do Commercio, debaixo da comminaçã6
de satisfazerem ROL' seus ])eus, e de outra pena {lue
p~recer pwporciooada. Rio, 12 de Agotito de
180g.-Carvalho, Moreira, Lisboa, Silva, Almeida Lopes.
.
RESOLUÇÃO DE

13

DJl AGOSTO.

Manuscl'ipto aulhentico.

o Escrivão. ordinario da Fazenda represenla
que, tendo-se expedido pelo mesmo Cónselho
hama Provisão pal'1bJoão Antonio Duarte' haver
de receber do Real Erari(} 20W948 réis, que pagára de mais na ChanceUal'ia, peJa Proyisão da
seryenlia annual do omcie) de Escrivão 'da Intendencia do ouro de Villa Rica, esta não fôra cumprida como se depi'eheudia do despa8ho do EXID.
Ere idente do Rcal,Erario; e que sendo este iliôtivo talvez bastante _para se suspeitai' da ,in'&empetencia da jurisdicção deste TribunaLem semelhante negocio, ao mesmo tempo que tendo-se
expedido oulras Provisões de s,emelhante natureza pelo seu expediente que foMo cumpridas, levava por taolo a~ conhecimento do-Conselho esta
materia, afim de se pôr termo a hum tal conflicto
de' jurisdicçao 'tão nocivo ao serviço de Vossa
.A:lteza', -torno lesivo dos dil'eitos da~ partes. . ,.
Resolttçiio. -Pr(jceda-~e na fiJrma detel·mirladâ.'
no Regimento dos novos direitos concili'ado com
o Ahará da cl'eação do C'on elho da Fazenda.
Ralado do Rio de Janeiro, 15 de Ag'osto ae 1809'
-Com a rubrioa de Sua Alteza Real. ~nA'clut-se
no Li1J. Iode Reg. de Consultas do IConselho da Fá.:
zenda a fi. 5 e v. 1!0 Arohivo da Sccretal'ia d~:ç . ;gocios do !mpe1'Ío.
H

t.

ANNO DE 1809.

.

I Coll, Bra". ~ Delgado.

Eu Ó Pripcipe Regente faç~ saber aos que o
pre ente Ahadl cbm' fo'rça de lei "irem, que ha'Vendo' crea~b be le Éstadb
Tl'ibunal da Junta
do Commerclo'1 j\·gl'·jéultui'a, Fabricas e Naye<ração, pelo A\'vará de '3 dê Ago to do anno passado, com' o lfim de entender no augmento destas principae's' fontes" ele rique'7,a e p'i'osperi(l~de
dos ES,tados, fornandtl-se este estabelecimento
mais' necessario e utiJ', depois que franqueei a
erecção das fabri- as I e lÍererminei a ampla liberdade do 'Commercio: e sebdo necessal'ío 'para o
e-xpedient'e d'o mesII10 TriJlJunal, e coherente COI;\1
o's objectos eja sua in tituição 'que baja o Fiscal
creado pelo Cap. 15~ § 1 dos Estatutos d I Junta
do Cc,>mmercio, confirmados pelo AlYará de 16
de Dezembro de 1756, e hum J'uiz COIl ervador
dos Pri vilegiados, 4um' J ui?;. dos Fallidos e hum
Superintendente geral dos contrab~ndos, em con-,
formid'ade do que 'se ach.a determinado l no Alval"á
(le 16 de DeZembro (le~.I 77 1: hei por bem crear
os sobrediro lugares, e iordenar que tenhão a
mesma graduação
j lIrisdicção que se acha 05-'
tabelecida na obredita' Ugistação; sei'vindo o
.ruiz CQnserYador tambem de J Iliz dos Fallidto , é
-ven6en'dó por isso () ordenarlo de' '3oo:fpdoo reis"
que igual'mehie ,'encerá o Supedntenélen~e geral
dos con tral1~ndos, e {~oo:tiJooo ré is o' Fi cal.
Peló cfue ahdo, ,etc., Dado uo Palacio do Rio
de Janeiro, 'em lq (1'e Ago to de 18d9.:-='-PRINCIPE
com guarHá. - Conde' de aguiar:...2.. Com os 1'e-

o

e

~istos

competentes.

., .
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Manllscripto authentICo.
I

•

O SereJ;lissimo. Senbor Infante

\

Alm~rflnt,e Ge-

neral, attendendo ás,actllaes circunstancia, deste
paiz relativamente ao córte das ma,deiras pl'pbibidas, ha por hem ordenar, que o~ cfJmprebel:\didos
a é o pl'e nte na culpa de ,contrabancli,stas das
mesmas madeiras sejãl) isentos da pena ele pri ão,
pogando o dobm da pecuniaria, pela.C6rma que
Sua Alteza telT\ V;pp\'Ovado: o qlle,par~icipo ,u V.
S. por ordem do mesmo S~nhor para q,ue assim
se execute. Deos guarde a V. S. Quartel General
da Marinha, 14 de gosto ce 1809' José Maria
Dantas Pereira. -Sr. 'Jo'sé-da Silva Loúreiro Bort!;es. - A {l. ~o do Liv. Ioda Contadoria 1·espectiva.
I
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DE AGOSTO.

ManuscriJito authentico.

,I
I'

•

O lilm.;e Exm: Sr. Cõnde de Agaia1', Pre idente do Real Erario,. Mdena que Vm. com a brevidade possi "el mande marcar> a ponção nes a
Casa da ~loeda, com o cunho das Armas Reaes,
as moedas de prata q'ue constão- da Relação in(',lusa importa.ntes na quantia de 2:000:t/JlOO réi ,
«ujas 1I!0edas seráõ cunhadas na conformidade da
lei de,I}8 de Abril do corrente anno " a sauer: a

199

moeda de 600 réis passa a representaI' 640 réis ; a
de 500, '320; a de 150, .60; e a de75, 80; remettendo Ym. á Thesouraria MuI' o competente
COiJheCll11ento, para credito da minha conta. Deos
guarde a
Rio, em I? de,Agosln de 1809,Fr.ancisco· Bento Maria J:ar,giI:\i. " Sr. João ,da
CElSlQ l\ialtos:

"m.

REIlAçA.õ das moedas que se remettem á j Casa dn

lIíoeda para serem 1'/uL"cadas a p01y:ão.
Em moeda de 600 r é i "
»

»)

» ~oo

»
»

1:722:t/J600
\

243:t/J30o

150
'!Jl :t/J350
»
»,
»
75 ))
"
2;jj)850
Rio de J aneiJ'o, 17 de' Ago tp çle 180}). - João
Fel'l'eira da 'Co ta Sampai,o. - E;1Jtrahido do Liv.
»

.»

Iode Reg. gl!l'al de Ordens expedidas lis Jantas dlL
Fazenda a {l. ~OO,.
DECRETO DE

17

DE AGOSTO.

Manllscripto authun.lico.

Attendendo a que Jo é Ferreira de Amoéim,
q?e por Decreto de 29 de .Tu.nho' de 1808 havia
nomeado Corretor qa 'minha Rea1 Fazend'a, sé
achfll'emovielo ~o dito empregq, pelo, ha,ver no~~ment~ conferido a Ignilcio .Alve~:~into de \.1meida, em re~;olução de consulta do Conselbo aa
Fazeu,ela,: hei por b~m, havendo consideração ao
serviço e idade do,r~rerido,Jo é lf"errefra de Amorim, fa7.eL·-Ih'e mercê de o aposentar em hum lug'ar de terceiro Escripturario do Real Erario, vencendo o ordenado aunual de 600:tfjooo réis, pago a@s quarteis pelà folha resp~ctiI'a. O Conde
de Aguiar, do Con elho de Estaçlo e Presidente do meu Rea1 EraL'io, o tenha assim entendido e faça ex~r.utal' oom os despachos neces.arios; sem embargo de quae quer leis, dIsposições
ou ordens, em contrario. Palaeio do Rio de Janei1'0, em 17 <;le Ago!ito de 1809' - Com a rubrica
do Príncipe Regente 'o so Senhor. ~Ext1'ahid.o
do Liv. Iode Reg. de Decretos dos annos de 1808 (t
1809, a (L. 229.
DECR.ETO DE

17

DE AGOSTO.

ManllSCJ'ípto authentico.

,
Hei por bem que pelo meu Real Ercar.io se PI'Oceda á-Admini tração e Arrecadação, assim do rendimento do equivalente do contracto do tabaco,
elo subsidio da aguardente da terra, dos direitos
dos escravo pertencentes a .Angola, da venda do
sal e da contrihuição do dito genem·, que até agora se fazia pela extincta Mesa da Inspecção; como
da nova ta~ elo papel, impo ição de 5 réi em
cada auratel de carne verde, e da. pescaria das ba18as, na,'conformidade Idas, Instruoções inclusa,
assignadas pelo Presidente do me mo Eral'io. O
Conde de Aguiar, do ConseUlO de Estado e Pre idente do Real Erario,- o tenha assim entendido e
faça executar oom os despacho' necessarios, sem
embargo de quaesquer lei-, regimentos ou disposições em contral'Ío. Falacio do Rio de Janeit:o,.

200

ANNO DE 1809.

em 17 de Agosto de 180g.-Com a ]1ul rica do
Príncipe B.egentc o so Senhor,
I~sTnucçõE que hão de se7"Vir de 7'eg,'a d Adminis-

t7'ação e Arrecadarão, assim do equivalente do
'contrac'lo do tabaco, subsidio eta aguardente da
te7Ta, direito do' escravos pe7·tencentes a Angola,
venda do sal da Real Fazenda, e contribuirão de
80 réis cm càda alqueire do ditô genero, que estavão a cargo da exlincta 11Iesa da llspecrãn desta
Cidade., .c;on~o da no-pa ta.'lJa do pC/pel., infPosição
de, 51'éis em cada oJ'ralel de carne verde, pescaria
Real das ba!êas e contabiliqade da Directoria ge1'al rj.ps diaman.te~.
1.' H aiV.erá buma Junta' pava entender em todos os objec~os concementes á adminisLração e
arrecadação dos ménciónados rendimentos, debaixo das ordens e inspecção do Presidente do
Real Erario, compasta do Thesoureiro Mór, do
Escri vão da Thesouraria Mór', do Conlador geral
Ajudante do dito Esoril·ão, e dos dous Contadol'es geraes da segun,(la e teroeit:a Repartição do
mesmo Real Eréll'io.
2.'~ Cada 110m dos ditos D,eputados vencerá
pera folha'elo ],léal Erario mais (loo:t/:Jooo l'êis POl'
anno, á exoepcão d'o' The oureiro Mór que, em
attençiio á m.ai r re;;ponsahilida'de proveniente das
e tradas e l h,hi(Jas dos refel'iuos.reódimentos, vencerli, al~m. do' sobredito ordenado, 200:[bOOO réis
annuies, a titulo de aiuda de custo para folpas.
:;-'.' Do subsidio da aguardente e equivalente do
contraCto' d'o tabaco sel'á receber!' r o Thesourei1'0 da Alfandega, Antonio Fernandes Nlachado;
com o o 'denadp de 200;jj)O:00 réis por anno, sendo É cri Ião c1 ste iecebirhento· p dCl AI6and'ega,
1\'ligue1 JoãÓ Meyer, cort1 Ô orrlenado de lIilO:t/)
ré:is, tambem 1101' anno; yjO'iando o Contractador' do sub idio literario sobrê a entra,da ela aguar-'
den~e, com a gratificação de 1 So:t/:Jooo réis annúae~, e continuando as Camara de J;'ara'ty e Ilha
Grande a. exigir da pipa que dali afiíl-em m
o destino cíestaCÔr(e o J :[booQ réis co,ngemenLes
ao equivalente do contTacto do tabaco; proce~
dendo-se á e cripturação re 'pectiva na Contadoria gel'al da egunda Repartição do Real Erario.
~,' Os direito dos escra,vbs SCI'Í\@ 'l'ecebidos e
de pen,c\ido pelo Fi~l do EJ:ario Regio, Joaquim
Jo é All'are Saraiva, endo Escrivão desta Repal'liçã e f:llli leiro Escl'ipturat:io, Antonio B~
mam do Am'<Ji'al, com 0 ordenado annual de 200:t/J.
1;6i para cada ,lnlfl'lc, lomando-se a Wl oonl!a na
Contador.ia g~ral da teroeira Repactição do Real
Eratio.
, 5,' A venda do s.al da Real Fazenda, e a co]Jfança dos 80 r"is em cada alqueire do dito genero, OORtinual'í(õ a estar a oal'go de Diooisio
Jo é de Almeicla (e das Camaras das V.illas de
Paraty e Ilha Grande pelo que pertenoe:..áJ 00 QtcibuiçiIo de o réi ), fazendo-se as entrega ll).60.salmente, Iv "üta de gl'1ÍalS.ou nelaçõGs, do que o,
dito nioni io Jo é ele Mmcida ti'l1.er oobrátlo 0.0
meL ant oeden~ , l i ignad,as por elle e pelo outro
Fi I; fatendo- (} <lj escr.ipturação q.ecessa.l:ia na.
1
QOlitatloria genal da terceina Repartição.

6,' A arrecadação (da, taxa ou ~eJlo do papel,
estabelecido pelo A/vara de 17 de Junho do Corrente anno, sei':'} feita pelo PorteÍl'o do Real Erario, José Antonio Barbosa, sendQ Esql'Ívão deste
recebimento o Am~uueuse João 1\laria Jac'o.bina
,. ,.
vencendo cada bum 100:j1),OOO réi~ por anno,
d.ebaixo .das fOl'lllulas I?resc 'ip~as I$'eralqleote para
os reQ,cJ,lqlentos Reaes I e a c,argo d,,\ sobredita
Contafloria geral da terceira ltepartiçiio.
7,' A escripturação conceroentl:' ao novo imposto de 5 L'éis na carne verde, ~ a da pescaria Q:~s b aleas, c,ommettida pela Gxtincta,Junta da Fazeuda
desta Provincia a João Rodrigues d~ Costa, fica,
pertencendo á Contauuria ~eFClI da s,egunda Repar\ição,do Real Erario, GOl1tinuaooç o dÜo ~d
ministrador a ex,eÍ-cel' ,o met?cionado 'lugar oom o
.()rden~cI,o de 600:tf> réis por anno, alér:p UOS roa,is
empreg'ldos na,l'efcrrjda estação; cujo venc'mentosse l~egularáõ par O' futlH'o pl'opo~cioJ;lallllen
te aos tra»alhos d~ cad<\ hum, ~
8.' Como a~nda não ha officiaes encarregados
lia çont'l-bilirla-ue da Dil'ecJiori~ geral dos diam~1 t-es, erecta no Real Eral'io por Decreto de ~ de
~etetnbro de 1808 ~ o Fie! Pagador, Francisco
I)ual'te N UI;Il~S, ter/I, ]jIo!' ,esta Rep;,ll'tiç~o mais
?oo:t/:Jo,o,o, rei' llpu ClI)AO" seI/elo erllprçgarlos no
expe~iente l'esllGctivo Os e.guf,ldo~ EscriptUl'arios
. Veuancio Jo é de Ar;e.vedo Bello e Bazjlio 10sé
Pinto, Gooferindo-sl; ,aq pdrn,~iro 'UlC);jj)oo.o r~is,
e ao s<;gund \ o,o:t/)ooO- l'éi por anng.
Palacio dp Rio de Janeiro ,,0111.• 17 d~,~gosLo
de 180g, -- ÇOllc\e de .Agui,!!'. - Ea;trqlti(io do
Liv. 1 ° de /{eg. ,fie Decl,'et:o~ 40.$ anno~ 4q ~,808 IJ,
180g, a {l. 22g v,
OnD~~{
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I

O Cheff! cl~ Divisão Vic.e-Intendente da Mariúha màn,de aUOIia!' o De 'emoargadnr .rosé da Silva LpUI'eÍl'o Borges com os veneim ntos qn.e lhe
cOI;llpetirem, desde o dia em que principiou a servil' de lt,uditor, 'Executor e Fiscal, até nova ordem minha, tuclo na conrormidade ao Decreto de
5l de Úezembro de 1789. e Alvará de 26 de Outubro d~ 17g6. Quartel' G'ençral da Marinha, eIJ;l
18 de A.go lO ae 180g, - Com a: rubl'ica do Serenissimo. Senhor Infante!
OF~ICIO DE 28, D~

A.G05-T0.

~IanU5cripto 3uthentico.

O Serenissimo Senhor ~nfante Almirante General, attendendo ao estado d'e cabeça, em que o
Contador diz q,ue está, manda tão sómente advertir-lhe: 1° que da inspecção, a que he obrigado
pelo AI~ará ele I 7g3, nio póde pre cindir; 2° que
muito e pecialmente d~ve excllcer eSsa illsp.ecção
nos papei que subsccever, e que são dllslinadôs
CI subir a despacho de Sua A.Ltez:n; 3° que 05 erros
d-a Contadoria nãe. parecerião dignos de reparo,
se nã fu em tão repetidos e numerosos; 4or que.
pel~JJlliJwos quels6.encontrão. n~relação 59'6, ele-verá pr.acedel' a refêrma-la; 5 que eQtellulll qÚel

para executar as leis relãti vamente ,ii escripturação da Contadoria e ,uas auxiliares, he indispensavel distribuír por todos 05 individuo mais e
menos benemeáto ; 6° qu:e deve olhar todos'esles
u.1dividuos como legitimamente nomeados pela
.autoridade competente, p-oi s6 o forão, ou pele
Sob(:rano, ou conl;orme às suas Reaes ordens,
send9 de mai~ a mai todos' 05 empregadds 'na
Coqladoria (á excepção de poucos praticantes)
de nomeação anterior' ao !Almirante General, ,e
achando-se desde então a Contadoria com todos
05 iiJll'di viclu os que devem co npo-la confo1'me o
Al'Vará da s'Ua creação; 7· que de mai amai 05
principios dos mesmos empreg'ados, ino~uso elle
Contador fOTão toelos llomead'os ·po.r hum Real
Decreto, ao qual deve elloll tributar o cOI'J'espon~
dente re peito; 8° ql!le de hoje em rna1'lle, entre as
essenciaes obl'Ígações, cujo de empenho existe a
cargo deiTe Contador, deverá contar com attenção singular, a de dar humo. cdnta mensal do estado da escrip.turação para er.,}ilresente a Sua Alteza, o que até ~gQra não ~e.m acontecido, parecendo consequentcment~inexecutado. por este 10.ao o predito ~JyaTá. Deos gU'aTde a V. S. Qual,tcl
General da l\larinha, 28 d' Agosto de i 899.-José
Maria Dantas 1>ei:eira. - Sr. .José iUaria WAlmeida.
DECRETO DE

29

DE AGOSTO.

lV{anuscl'iptõ aúthentico. •

Tendo já ordenado que a lpo.tentp.s dos officiaes
militares pertencentes aos dominios. do' Brazil,
continuassem a passar Eelo Registo das mel1cês,
p{)is qu,e devia estar em eu vigor o Alvara que
assim o determina, sou sC::l'Yido declarar, que ellas deTem .semelhanlemente transitar ,pela, Chanceilaria deste ESlado , st:m o qpe se não poderá
pôr o - cumpra-se - pelos re pe.c.tiYos Governadores. O Consellio Supremo Militar o tc_nha assÍ;ffi enteodir1o e faça executar., expedindo logo
-ª este resp.eito as orcJ.ens nccessarias. Palacio do
Rio de JaI)eiro, 29 de Agosto de II8~9" , - Com a
Rubrica..9o Pr.incipe Regente. -4 fi. 127 do Liv.
1· de Decretos e Á Lvar4s.
DECRETO DE

31.

DE AGOSTO.

ManUSCl'ipto authentico.
•

f

Attendendo ao que me r~presentou D. Antonia
Leite Pereira de Sá, sobre os grandes embaraços
c difficuldades que tem experimentado o inV'entario e partilhas .do casal do seu falJecido pai,
Arrtonio J.. eü~ Pel;ci,ra, negocil\!}te desta 'Praç;I,
pelos'muitos e renuidos pleito -que tem sido necessario sustentar par3 cobrar dividas e pugnar.
contra a iBjlllsta vexação dos oredores, e pelos
enredos e maquiryaçõ'es de alguns do .coherdeirps, que, por amJJição e mald;ade ,..tem demo Fado
a cOI;lOlu ão das partilhas, su citando-lhe di pntas
qpe ~crião eterni adas e eu não occorresse COm
provid.cncias capazes de I'6mediar este abusos
pr~judiciaes;a muitas ,familias opprimidas de.litigios inju tos, e ,de appsgqàas do que delju t;i'ça lhe
,
TOMO l.

pertence;/ e quereBdo fazer cessaI' leste inconvenientes: hei por bem nomear-lhe hum Juiz privativo e de cO'miD'issão, e -para Juiz Relator della
O' Desembargador Jo é Albano Frago~ó, 'o qual,
{lvocando todas as ca·usas em que fuI' .partc a
ohredita D. Antoní.a Leite ,Bel'eira de Sá e os
coherdeil'os do mencionac].(,> casal; e Q aut0 de
inventat'io, partilhas e de exeéuções, o sentencêe em Relação com os Acl.juntos qu-e lhe ,forem
nomeados, em humo. ó ins'tam'éin., elegelildo para
Escri,'ão algum dos da Ca a da SuppU-cação, que
mais idoneo 11le parecer. ,O ChánceHer da mesma
Casa da Supplicação o tcnha assim entendido e
faça executar. ralacio do Rio tIe Janeiro, em
:31 de Agosto de 1809. -Com a rubl'ica de Sua
·Alte7Ja Real. - A c/ta-se no Liv. 1· de Reg.. das
01'dens Regias da Ca a da S tlppLicctçfi.o, d fi. i 66 v.
RESOLUÇA-Õ DO

1°

D,B

SEl'.E~lllRO.

Manuscripto authehticn.

O Juiz da Alfandega desta Cj.dade informou a
respeito dos artigos a ella juntos, arránjados de
_acordo com elle pelo Con uI da Gram-.Bretanha
e pe!o Presidente do Commer!lio 9.a mesma nação
nesta Côrte, para melhor arrumação elas fazenda
da mesma Alfanç1ega, e de se acautelarem descaminhos, prejuizo das parte, etc. ' Expõe o Conselho que para entrar no exame e conhecimento
destes arligos a fim .de dar com segW'ança o seu
.parecer, pois que não. h~ indi.ITerep'L'C' qualquer alteração em huma semelllante 'Casa como a Alfandega, fallão ao Con elho os meios a que p.ara e e
fim devia Tecorrer, isto bç, os papei do Cartorio
da extincta Junta da Fazenda, que o Conselho já
os pedio em 2~ de Janeiro deste anno e todos-os
dias e fazem necessarios; porém Vossa Alteza
1\eal ainda não foi ser 'ido,de assim o mí\ndal'. Por
essa razão se vê o Cons,elJlO na nece sidade de
rePlesentar a Vo sa Alteza Real, qne, para executar o que VÇlSga Alleza Re.al manda a respeito dos
sobreditos artigo, se.faz nece sado que Vossa Alteza Real seja s~nido de o autorisar para poder
mandar ~um ou dous dQs sc::us Deputados á,,Alfangega desta Cidade para tomar as informapões de
tudo o que o Conselho precisa aber, não. so sobre
(} mencionacJo at't~gos, maij a 're peito de outros,
que, pelo que consta ao C_o,fis~lho, prec~ ão de
providencia, para qpe á vi" ta de t\ldo possa o
mesmo ConseUlO' lev,\r. á Augusta. presença de
Vossa Alte,za Real o seu parecer com aquella clareza e exaotidão oom que deseja sempre expôr os
negocios, a fiJ!l de Vos a Alteza Real poder sobre
enes del.i.beral' com todo o conne.cit:t\ento de causa. 'Vossa Alteza Rea1 poréD;\ manl'lará o que fôr
servido. R;io, 21 deAgos~o ~e,l,809.:--:Resolu
ção. - Como parece, l?alacio, do Rio de Janeiro,
.I. de Setembro de 1809' -Com a l'ubJ'ica de Sua
, Alteza ,Real. - Á c1w-se nÇl Liv. '1 ~ do . neg. de ConsuLtas ·do ConseLho da Fazenda a fI. ·5 ~. no Áf'chivo
da Secretaria dos Negocío.s do ImpP'io.
.
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DECRETO DE'

, ri

lIIanus~fipto •aULh~ntico.

O Condc de Aguiar, (Jo Con eH o d Estado, ete.
Faço aber á' Jl10ta (Ja- Real Fazenda da Capi~ania
de 'Pernambuco: que 'subindo á Real presença do
Prineipe Regente' N1esso. SenllOL' la centa des a
oJ urita de J 5' de' Abril de J 809, sobre o ter-se posJ1:o, em 'pr ça10 (l.()l1I;facto do subsidio do' assucar e
tab'<!cd 'de -rl Capitania e da de Itarnaracá, respectivo ao tl'iel1nio de IJuIlHj' de 1809 a Junho de
1812, e o do'snbsidíó miliLal"'das caI:nes da Cidade
de Olinda, "iHa ..do Recife <e- seu Termos, para
, o'triennio de 18lÓ a 11.812, e não terem ap'parecid laogadol1e 'ftue arl'ematern os refcridos
contractos, )''ernettendo as 'oondições da anteoedentes .arremataçêes'" em con formida(le das.Reaes
ordens que se lhe e.xJl.Cdirão; he o me mo Senhor
sonido delerminar: lOque se faça administrar o
sub idi~ do á soCar étabaco, inourpora'ndo- e esta
adminislração á dos. di,zimos J;\.e;Ics e cobrando o
menoionado ub idio de lodo o assucar em geral,
sem ~x epção do que Se de tina para o consumo
domestico; 2 que o subsidio TIÚlítar pertencente
á carne yerde se2a semelhant'emente admini tl'ado, annexandO-se ii.' admin'i~td1Ção encarregada da
fiscalisação do novo' i 01'[1 o 'to de 5 réis proximamente cstabelecido; e cobraddo o que resultar do
gado que ca'da hum mata aill ua' ca a, á razão de
160 reis por arroba de cada i:ez, Iegul$lntIo o seu
preço pelo arbitram~nt9 q,ue_ e achil estabelecido
'para o subsídio literarío., dui o pl'eço de'i 6u reis
deverá tambem cobrar-se eTe cada arrilba de ,carne sccca perte'ncente ao di~ó subsidio militar ú
vista uo~ manifc to dó total da carga, que seráõ
obrigados a apf aritar os me treS' das embarcações ,que a transpoítnrém ;"procedéódo-se á lotaçã.o das mesmas no 'oa'so de suspbita., para, serem
punido os ditos trlestrés como descaminl:íadoÍ'es
tIos Reaes direitos ,'poJi'do-se em praça 'o dito sub'5idio de bnrnesecca 'pab er arrematado a quem
mai dcl', e iIa faltn de lic)tan'te se porá tambem
em administração; 3 ô'e fin'almente, qU'r. e sa Junta
no acto de I'eme.ttel' as' condições de qualeruel'
contractó gne ,vebbã"pôr-se aqui em hasla pttbliC~' in'foH?é e dê o, seu r~recer sol:lr~ as in'noyaçoes que',.julgar maIs condubentes ao augrnento da
renda e iá facilidade da percepção, 'ô' seja diminuindó' o ) umerd dÇ>s séu's empregados, ou desigllando a épdea o methoaó mais seg'uro e fnyoravel á sua C01)'I'à'nça' e cfue/, quando não houvere.rn,lançadores, analise'l elÍlelhantemente os moti v~os que 111e parecerem servir de I'undamento
para afugcnta-co , ou de corçoa-los, O que se
participa ii mencidna'çla Junta, par\! que, endo
soiente desta R&al d terminação, promptameoté a
exe ute
em l1U'l'itl~, tergiversaçã1> ou ernbal'a90 algum. Casimiro .de Oli'v~ira Dia a fez 00 .Rio
de Janeiro, eQ.1 ~ de, Setembl o de 1809. - 17rap.cis o de 'Paula Cabral de 1\lello a fez {1SCl'eVel'. Conde de Aguiar. -Extrallida do Liv. Iode Reg.
"el'lll de Ord~tts 'empulidas lÍs Juntas da Fazenda a
fl. l!p.

DE SETEMBRO.

l\Ianl1scripto authénLico,

Havendo-me l'epl1eseotado lUathias A.ntonio de
Sousa Lobato, Escrivão aa Gomal'ca no Registo
,geral das mercês, não ser possivelrque os dous officiaes quem 'tem possão vencer o expediente daquella Repartição: hei Jpor bem fazer-lhe mercê
de lhe ooncqdel' 'mais ontro official; e nomês para
o dito emprego·a Francisco Gomes. de Campós
oom o ordenado annual de '20fJ:jj)000 Féis, pagos
aos qlJl.arteis pela folha respectiva. O Conselho da
Fazenda o tenha assim entenuido e lhe mande
pa sal' os de'paohos neces_ario. Palacio do Rio .
de Janeiro, cm 7 de/Sctembro de I 80g. -Com
'a rubrica Real. -"- A fl. 229 v. do Liv. Iode DecTetos na Secretm'ta do lmperio.
'
CARTA RfGIA DE

l\'Ianuscripto

0

I',

7

o

9

DE SE)'EiIlB-RO.

anL~enLico'.'

Reve\'endo ~rcebisp? e mais GovernadÇJres da
Capitania ~a Rabia. Amigos: Eu o Principe Regente vos envio muito saudar, Tendo ['eilo mercê a ~ntonio José ,ozQrio de J'ina Leitão por
Decreto de 15 de I\laio de 1808, de hum lugar
de Desembargndor da I.\f:lação da Rahia, e sendo
outl'osim servido por Hesolução de 28 de Junho
do presente anilo, tomada sob)'e consulta da
Mesa do Des~mbal'go,'po .l?a<;o de 22 do mesmo
me,z e anno, declarar (rue o sen-Íço da Relação
da Rahia não he já pelo tempo limitadó de seis
armos, POL' se achar presentemente elevada á
gradoaçITo da do. Porto; e acllando-se completo
o numero dqs :Oesembargadores qu'<: forão destinàdos para aqpella Relação: hei por bem. qüe
-deis posse aó dito Antonio José Ozorio de Pina
Leitão do referiuo lugal', para ter o seu exerciQi6
tomo extravagqnte, podendo' eulTa)' em qualque'l'
'dos lU,gares dà mesma llelação qtle' houver de
vagar. O que me'pareceu participar-vos, para
que ass'im o tenh.ai entendi,do' e o façais executar. Escrip~a 'no Palacio do Rio de Jaueiro, em
9 de Setembro de 1809' - PÍIlNCIPE. - Pata o'
Iteverendo Arcebispo e mais Gol'eI'llàdores da
Capitania da Rahia. ~ Com todos os l'egistps comoetentes.
PRovisAÕ DEI

9·

DE SETEMBRO.
I

lIIanuscripto auLbel1tico.

D, João por graça de Deos Principe Regente
de Portugal e dos Algal'ves, ~tc. J?aço saber que
uão exi,stindo ainda hum regulamento que de igne completame,Me as obrigações, regalias, prerogàliva e autoridade 'Lue competem ao Commandante da Companhia rdos Guardas ·lUal'inhas,
Director e Fiscal da refer'ida Acnélemia, em cujo
en irro I'ol'ão agóra inslruidos nos Elemento' Geometrioos de Le Gendl'e contra o expres o nas minhas Reacs bl'dens, c com infI'acç'ão e"j'dente, a sim
da directoria da meSID'a Academia, como dos estatulos della, titulo dos L,enles e Substitutos, §' I ~,
de modo que em hum negooio tal se enbontrao sil'

.
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muhaneamente infl'ingic1as as ditas Reaes ordens
e as regalias, quer do Inspe,ctor rIa Academia, o
meu muito ama'do e prezado sobrinho o Infante
Aln;lirante General, im,.mediato á minha Real pes"
soa,. quer dp roferido Commandante Director e
Fi cal,da,me ma Academia: por todos estes re peitos ,.re por prevenir que pana o futuro, nem
se repítà<>; sem.elhanLes faltas de, ordens, uem
aconteça em obje"ctos menos bem prefixados o
mesmo qne succede em 'hum tão claro e decisi"o: hei p.or bem e ,.me"apraz ol'CleJ;l3l' (até que
definitiva e e~Jje salllente regule tudo o que
compete ao dito Director e Commandante)' que
,com eJJeito lhe senem de regjmen.to os E tatu tos,
A,lvarás e mais Diplomas ou Ord~ns Regias, que
d~terminão o proC6dime~1to do Reitor e. ViceReitor tda Univer idaC1e de Coimhra, e do Director da Obsenatoria da Marinha na' Cidade de
Lisboa; poiR tão viJ.nlaj.os_o tcm sido ao bem do
ensino publico e do Estado, devendo aliús regular-se em tudo o qúe não estiver prescripto
para e te Director, e aquelle Reitor pelos u os
e costumes eSlabelecidos em quanto a elles, e pela
pratica do primeiro Director da mencionada Academia do Guarda Marinhas, 'Pratica que mereceu appro,'ação constante do Decreto de 14 de
Julho de ) ;;88. Além disto, considerada a referida Academia como corporação de tinada ao ensino dos 'Guarda j)1arinha, donde resulta que
he essencialmente annexa á mesma Companhia,
na parte não detel'minada pelo respectivo rel:rcilamento provisional eleyerú o Commanelante e Birecto r ObSel\Var quanto róI' possivel o Alvará de
15 de Julho de 1763, relativo ú .educação e institnição do regimentos de ArLilhel'ia, observando no ea,sos impre,·istos por este Alvará 'as
pl'aticás seguida pelo~ Commandantes a bem do
Real serviço nos mesmos reg'imentos: e em quanto ao que ainda restar indeterminadamente, comportar-se-lIa pelo modo mais coherente com a
obredita legislação" e com a dos estatutos monarchicos, 'onde existem ou existirão Companhias de Guardas !\larinhas. O Principe Regente
osso Senhor o mandou pelo seu muito amado e
prezado sobrinho o Infante Almirante General,
immeeljato a sua Real pessoa. Quartel General
da Marinha, no sitio de Santa Cruz, aos 9 de
Setembro de 180g. -Infante Almirante General.
I

ORDEM DE

9

DE SETEMURO.

Manllscripto 3utuentico.

O Serenissimo Senhor Infante -Almirante Genetal ol,dena que V. S. fique ~a intellie;encia de
que os emolumentos mandados perceller na Intendencia, CQntadm'ia e Almoxarifado, deveráõ set:
perceb1dos na forma das ordeQs respectivas, sem
excep9ão alguma dos objectos, que, sen.clo r~la
,tivos a outras Repartições, são adminis~raaos pela
da l\lariqha co,mo -se lhe pertencessem. Qual·tel
General da M.ar).nba, 9 de Setembro de 1809'José Maria ]),a~1i-as 1;>ereira. - Sr. José Maria de
Almeida.

...

A.VfSO' DE,

.

16.

DE SETEMBRO.

""~Ian"uscripto autbentico.

Accu o a recepção do Omcio de Vm, na data
de 1{~ de Abril do corrente anoo. que acompanhou o requerimento dos Omciaes lilitares des ,a
Capitania, que pretendem ser contemplado no
!\lonte-pio, como e praticava em Portugal, devo
dizer a Vm. , que tendo-se estabelecido em prinT
cipio muito onero o á Real Fazenda, Slla Alqeza Real se propõe fazer-ll1e as com eniente .' correcções para o E tado do Brazil, e que até e se
tempo o mesmo Augpto _Senhor nada rc olve
úquelle respeito. Deos guarde a Vm. Palacio de
Santa Cruz, 1{~ de Setembro ele 1809, -Conde
de Linbares.-Sr. Luiz Barba Alardo de Menezes.
ORUEM DE

1.5

DE SETE~mnO.

. ,

l'tIanuscripto 3uluenLico.

O Sereni simo Senhor Infantc Almirante General mandando remelter se&"unda via do incluso
Omcio, ordena que V. S. extenda a averiguações de que nelle se trata aos mais bem conceituados p ratieos das costas, barras' e POl'tOS desse
goyerno, tratando tambem V. S. de inquirÍl'
quae são os tempos, duraçÕes, forças e mais
circunstancias das trave gias mais témiyeis', e
quaes os sig'naes que annuncião seião as mesmas
travessias, seja, a ,'i inhança da co tas, ou dos
baixo circum,'isinhos; sig'naes a que convirá unir
a de cripção de que determina a conbeçença das
Inesmas costa. com toda a individua.Ção e clareza
Ç1ue se poder obter. Deo guarde a V. S. Quartel
General da Marinha, 15 de Setembro de 1809,José laria Dantas Pereira. - SI'. José Maria de
Almeida.
PROVISXO DE

18

DE SETEMBRO.

Manllscripto 311luentico.

O Conde de Aguiar, do Consellio de Estado, etc. Faço saber a vós Presidente e Vereadores da Camara da Villa de Pan:ty, que, em c0!lseqtlencia de. ficai' upprimida ",Mesa da Inspecção
desta Cidade, e pas arem para a lesa do Real
Erario todas as incumbencia,s da arrecadação da
minha Real Fazenda, de c'uja administração se
achava encarregada a dita l\Iesa, sendo buma
dellas a venda ~o sal; e para se evitar o grave
prejuizo que possa experimental' a Real Fazenda
no extravio elo me mo genero, deixando ele pagar a contribui.ção de 80 réis de cada alqueiJ'e
de sal as embarcações que o conduzem dos portos de Pernambuco, Bahia c outros em dircitura
ao dessa ViII a, e abi o de carregão por ser a
sua importação livre em todo o Braúl: ou ser,
,·ido ordenar-vos façais arrecadar a sobredi ta con~
tl:ibujção de todo o sal que ne Sa Villa se vender
das ditas embarcações, á excepção do que fÔI:
exportado ,desta G.i,dade, semelhantemente ao.
que vo§ foi ordenado em. Provisão de 26 de 0lftubro de 1803, da extincta Junta da Heal Fazenda desta Capitania, fazendo remessa da sua

AN~O

importanc-i'a ao n esmo Real Erario no fim de
cada scme tre, com as declal'ações necessarias,
O CJue assim cumprireis sem duvida ou embaraço
algUm. Jo é Gomes Leão'a reli no Ro de J,an'eiro,
em 13 de Sctemb'ro de r8'Og.-Francisco de Paula Cabral de Mello a fez esorever. -C'onete' de
~guiar.

Igu-aes Pl'ovis6es fo\'ãO expecllj~as ás Gamaras
das ,VilIas éle Cabo Fri'(l), Ilha {!;rande, S. João
da Barra, da Laguna, Guarap'erim e Santa Catharina. -Extrallida do Liv. de Reg. gemi de
01'dens expedidas d.s Juntas de Fazenda aofl. [q.5. v.
l'nOYlsAÕ DE

20

DE

SE~E

llino.

l\bnuscripto al1tbent~co.

O Conde de Aguiar, do Con elbo (l'Estado, etc.
Faço aber á Junta da Real Fazenda da Capitania
da Bahia, qne todo-se expedidv ordem por este
Real Eral'Ío em 20 de Junho do correntc anno á
:Tunta da neal Fazenda da Capitan.ia do Maranhão
para fazer ihvenlariar exactamente, e avaliar as
fazetdas que forão do' ex-Jesuitas, itas na Cap'itanla de l'iau'hy, com declaração 10 numero de
gado vaccum e cavallar, escravatura, exten lio e
largura de qaBa huma sepal'adamen té', e qU'e se
poze sem a lanços as referidas fazendas naquella
Capitania, e que se remettessem copias dos ditos
inventarios e avaliações a essa Junta: he. o Principe Regente 'osso Senhor senido determinar
que, tanto que chegarem os mencionac].os inventaI:ios esuas avaliaçõe ,faça log'o logo publicar por
meio de editaes ne a Cidadé e Villàs subalternas
esta Real delerminação, advertinrlo que e lIão
de arrematar a quem por ellas mais der, junta"5
ou separada , e que do seu re ultado dê immediatamente conta a este Real Erario, en'vian'do
juntamente os lanços ofrerecido , a que tambem
devem acompail1H\r os licita'ntes, Ou seus procuradore ,para, e ippder realisal' e 'ta aTl'ematação.
O que se participa fi referida Junta, para que
assim a execute com aqU'el1a acti"id;lde e zelo que
se lhe con era. Casimiro de Oli,'eira Dias a fez
fio Rio de Janelr'o, em 20 de Setembro ele 130g.
Francisco éle Paula Cabral de l\ieHo a fez escrever. -Conde de Aguia'r. a me ma data se expedia igual Provisão á Capitania de Pel'llambuco,
-Extrahida do Liv. Iode Reg. geral de Ordens
expedidas ás Juntas da Fazenda a fl: Iq.4 v.

ia

RIlSOLU'ÇAÕ DE

21.

DE-

ETEMBIW.

,

I1Ianuscripto authcutico.

Te.ndo ubido 'ti Real presença de Sua Alteza o
Priocip'e ~negente, a consulta fC'~tu 'pelo Tribuna~
dá Junta do Commerc'io, Agricultura, Fabricas
e r~vegação, em 5 de Setembro 'de 1 &og sobre
requerimento de proprietarios e caiXas dos navios
Nacionae que naveO'a,-ão para o portos de Ingla J
terra e Portugal: fO~,rê ohrjllo pelo'1fie mo Augu to Senhor, ePl 21' doJreferidom..ez e aono, que
ficas e !Iahi eio diaote resen'ad,o á Secretaria d'e
Esfado dos 'eg cio da l\lllrinha, conhecer quao-

DE

••

-r8U~.

do se requcrem os passapórtes se os navio"S d~vião
l'evar a seu bordo Capellão e Cirurgião; na fó'rma
ordenada pelo Alvallá do 10 de Fevcrciro e Decreto de 2 de Abril de 1758, Ordens expedidas em
vittude do Aviso de ·11 de !\'laio de 1767) Alvará
de 24 de Janeiro de se anno, e Decreto de 26
de l\lan;o de 1308, para dessa fórma podel'em
5'em dei'onga ser relevad@s daquella obl'Ígação,
aquelles navios q1:1e fôr de justiça dispensarem-se
dena, em consideração das diffionld'aetes e despe'nd~o'S que 'a guerra entã'o existente com à Franca
oJi'erecia com o s'eU implemento, não devendo
por isso as repartições subaltel'llas rellal'dar a m'a~
tticula das eqlolipagebs, nem os mesmos' despa'Chos a seu cargo pelo motivo de não lhe Ser llresente a certidiio de havei' a bOI'do dos na vios o Capellão e Cirurgião que na fórma 'das referidas leis
se devia exi.gir.
AVISO DE

22

]JE

SETEMBRO.

Manuscripto auibenrico.
.J

Havendo requerido por esta SecI'otaria de E tado alguns proprietarios de navios, dispensa de
CirUJ's'ião, sendo este supprido por hum Sang-IIador,
observ@u-se que o Cirurgiã José l\lamede' Ferreira, em vez <de passaI' ao Sangrador huma attestação de exame e de approvação, lhe dá huma licença para embarcar. E sendo estoa 'pratica 0pposta á que em Lis-boa se seg-uia na confonmidade das
Reaes ordens, c que ,por isso d.cy;e manter-se
inalteravel: he o Principe Regen~e No so Senhor
servido, que, á maneira do que sempre se p'raticou, o Sangrador que houver de supprir a ,falta de
Cirurgião a berdo ,dos navios mercantes sejoa examinado pelo G:irurgião l\1úr da AI'madaReal; que,
sahil'ldo appro \'ado, alcanoe deste hllma atte tação na fórma do modelQ jUhto, e não huma lioenÇla
para embarcar, a qual só SMa Alteza Real póde
conceder por esta Secre~aria de Estad@, á ""ista da
sobl'edita attestação, com a qual se deTe instruir
o requerimento no qual se pede a di pensa de 'Cirurgião. O que parti"ipo a Vm. para sua intelligencia,. Deo guarde a.Vm. Palacio de Santa Cruz,
em 22 de Setembro de '180g.-Conde de Ana.di'l.

DEcn~TO

DE

25

DE sETmmno.

Manuscl'ipto autbcntico.

Reconheccnd-o-se 'a. necessidade de crear no
Bo pitall\1ilitar desta Côrte o lugar de Cirurgião
S'al~gl'adbr, n,ão sI>, p'àTa, sat~sfa~e~ ali a ~sta 0'peraçao que ate aqUI se lDcumb)á aos ClÍ'llrgiõe
Ajudantes dos Regimentos, os qua'es agol'3 é
achão empregados na frequencia das aulas, mas
tambem para dar ahi aS éonvenientes liç6,es éle
sangria,; sou serTitlo .lDándar cre'ar o referid.o lugar, nomeando Cirurgião mestre de sangradores
a Francist:p Luiz da Silva, COD;!. o ord.enado ann,ual de 5!3:tP0oo réis, ~Iém lio que, o autoTiso a
receber de cada hum do's' cliscipolos no acto 'da
sua admissão o emolumento de 2:tb400 réis. O
Inspector do mesmo Hospital 'militar o t~nha as-

ANNO DE 1809.
s,im entendido e O [a a executar. Palacio em Sunta Cru?, em 25 de Setembro de 180g,-Com a
rubriua do Principe Regente.
DECRETO DE

27

DE sETmmRo.

205

cho nece' ario , não obstante quae rrller lei, regimenlo' ou IIi po içõe, em contral'io. Palaoi9
de Sanla Cruz, cm 6 de Oulubl'O de 180g.Com a rllhrioa do Príncipe Regente 'o so Senhor. -Ea;lm/tido do Liv. 2° de Reg. de Decretos
dos annos úe 180!) a Julho de lS1 I a {l. 5.

l\Ianuscl'iplO authentico.

Attendendo ao que me representou João 1\IanRESOLUÇAÕ DE 6 DE 'OUT nno.
so Pereira, a quem llaYia eneanegado do exame
l\lanuscl'ipto aulhenlico.
e preparação de ,-arios a sumptos da hi toda natural, assim na Capitania de S. Paulo' como n,a
O Juiz de Fóra, Superintendente da decima da
de Minas Geraes, ,encendo o ordenado de 800:jj) Villa de Santo Antonio de Sú, remeltendo ao
réis: hei por bem fazel'-lhe mercê de o aposen- Conselho da Fazenda a Propo la dos Oillciaes
taI' no lugar de natul'alisla que. exe,rcitava, çom , para o lançamento e cobrança da decirna daquela pen ão annual de 400:jj)000 réi', paga ao quar- la Villa, aecrescenta que elle ,e acha em duvida
teis pela Thesouraria geral competentl:. O Con- sobre o tempo em que devel'ú ler principio uquelde de Aguiar, Pre idente do meu Real Erario, le subsidio, "isto não o declarar o AI ral'ú de :3
o tenha assim entendido e faca executar com de Junho do corl'ente anno. Parece ao Conseo de pachos necessal'ios, cm e;llbargo d.e quaes- lheiro Luiz Beltrão de Gouvêa de Almeida, que o
quer leis regimentos ou dispo ições em contra- Alvará de 5 de Junho de te anno, que taxou a
l'Ío. Palacio de Santa Cmz, em 27 de Setembro
decima dos predios urbanos das Cidades, Villas
de ISO\). -Com a rubrica do Pl'incipe Reg'ente e lugal'e ootaveis das Capitanias d o interior do
No so SenllOr. -Ea:trahido do Liv. 2° de Rc". de Brazil, se deve entender de modo ordinario a
Dec/'etos dos annos de I Sog a Jnl/w de 181 I a {l. 2. sua execução, como eslú declar'adO na Ord. Liv.
1° tiL. 2° § 10, pO,i. que a lei não deixa em nenhuma das suas palanas occa ião a duvida para
paRI' AlIIA DE 5 1m OUTunRO.
huma inlelligencia .extl'aordinaria, em que aja
l\Ianuscl'ipto aUlhcnlico.
riecessal'io I'ecorl'er a regras de interpretação.
Competindo na furma do Titulo 1°, § !)o da lei 'Taxa simplesmen te a decima dos pl'edios urbade 28 de Junho de 1808, ao primeiro Escriptura- nos da Capitani.as do centro do Brazil, que
rio d cada hUp1a das Contadorias geraes do Real e tavão excluídos no Alval'ú de 27 de Junbo de
Erario, a escripturação do li vro mestl'e e memorial 180 ,e concerle vinte dia em lugal' de de?, para
diario da sua Repartirão, e não podendo estar o pagamento da la 'a: esta he a ua unica exposiparada esta escriptura\,ão quando forem impedi- ção que não permiLte 5ahil' das regTu' ordinarias
de direito para ua intel1igencia, nem me mo
do os dito' primeiro' Escripturario , seráõ este
substituidos pelos segundos E. cripturaJ'ios que para lhe serem applicadas às determinações da
lhes forem immediatos: quando porém os Con- lei de 27, dc que faz menção ómente para etadore geraes se persuadirem que o OIficiul imme- rem comprehendidos no pagamento da decima os
diato ao impedido não tem as neces5arias circuns- lu O'ares que ella tinha e 'cluido, e para espas ar
tancias para a dita escripturação, o deycrúõ repre- o termo ~e ella tinha limitado, c nada mais. A
applicação de ta lei aos casos omi 50 na de 5
s~ntar, aponlando o que julgarem mais habil, airtda
que mai~ moderno: e e ta se ['egi tal'ú em todas as de Junho de te anno, não be natUl'al he volunContadoria . -Ri~de Janeiro, em 5 de Outubro taria, não pode ter lugar, porque ella o não dede 1 09. -Com a l'ubl'Íca do Exm. Pre idente'do clara ou determina; aquella lei sanccionoll ordiReal El'ario. -Ea;traltida do Liv. Iode Reg. de naria e extraordinariamenle; pertence ú príLneira
parte a imposição da taxa, modo de a impôr, e
Portarias a {l. 98 v.
o meio de a exigir; pertence li egunda, determinação do tempo, quanto ao preteri lo , declarando
DECRETO DE 6 DE OUTunRO.
, no § ] o nas palanas-desde já -fu?enUo- e para
este mesmo anno para se cobrar até o fim de Del\Iannscl'ipto aulhennco.
zembro, e no § 17 nas palavras-adecima inteira
Tendo con ideração ao que me repl'e entou de te anno.- Tem e tes termo, nem o sentido
João Pre tcs Barreto da Fontoura, Provedor da dos §§ podem ter outl'a ou dh ersa acce ão, nem
minha Real Fazenda na Ilha de Santa Catbarina, intelligencia que não seja a cobrança da deoima'
e a e pel'al' que continue a senir-me com a me - da parte do anno que tinha decorrido até o temma sati fação com que me tem servido: bei po da 'Publicação da lei, e como e ta sancção he
por bem fazer-lhe mercê de mais 160 ' oooréis extraordinaria, não póde de fôrma alguma ser
de ordenado anoual, para que fique vencendo da appUcada á lei de 5 de Junho que a não deterdata desde cm diante 800Wnoo réis annuaes, que minou; sendo simplesmente limitada aos dous
lhe se.áõ pago aos quarteis pela folha do meu ca os já referidos, valendo para e la a ol'denação
Real Erario, sem dependencia dc outro algum lembrada do Liv, 1° tiL. 2° § lO, e não para a
despacho. O Conde de Aguiar, do Conselho de de 27 de Junho do anno passado, que determina
Estado e Presidente do meu Real Erario, o tenha o contrario, isto tudo sem força du interpretaassim entendido e faça executar com os Despa- ção; á vista do que Vossa Alteza Real mandaril o
TOMO I.
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c[ue fôr servido. Rio de Janeiro, Iode Setembro de 1809'
Resolução. - Como parece ao Conselheiro
Luiz Beltrão ele Gouvêa de Almeida. Palacio de
Santa Cruz, 6 de Outubro de 1809. - Com a rubrica dc Sua Alteza Real.-Aclta-se no Liv. 10 de
Reg. de Consultas do Consclho da Fazenda a {l. 6
v. e 7, no A7'cltivo da Secretaria dos egocios do
11IIperio.
PROVISÃ.O DE

7

DE OUTUBRO.

lIIanuscl'ipto alltbentico.

D. João por graça de Deos, Príncipe Uegente
de Portugal e dos Algarves, etc. Faço saber a
vós Ou'Vidor da Comarca de Santa Catharina,
que, sendo-me presente em consulta da Mesa do
Desembargo do Paço, que ha,'endo attenção a
ter-me repre entado o Go'Vernador da Capitania
do Rio Grande de S. Pedro o augmento de agricultura, commercio e povoação com que ella se
achava, e os' inconvenientes que resulta,'ão ao
hem do meu Real serviço e ao dos meus fieis
vassallos, de não haverem em tão extenso territorio Villas creadas com Justiças regulal'es para
o bom regimen do paiz, tranquillidade dos po'Vos, e deci ão do negocios forenses: eu fôra
servido expedir ordem na data de 19 de Agosto
de 1806, para que o Governador dessa Capitania, de acordo corovosco, formasse regulação
das ViJlas que conviesse crear, sens Officiaes e
distl'Íctos; que cm cumprimento desta minha
Real Re olução me propozera o sohredito GoTernador a cl'eação de quatro Villas e de seus
Gompetentes Officiaes, em conta de 18 de Julho
do auno passado, remettendo o vosso regulamento e parecer em data de 17 de Maio do mesmo,
com quem quasi em tudo se conformava, e que
a sobredita proposta, com algumas pl<quenas
modiGcações apoutadas pelo Procurador da miuha
Corôa e Fazenda, a quem se déra vi ta, era
mui conforme ao bem public0 e á utilidade dos
povo des a Capitania: 'Fui servido, por immeç1iata Resolução minha de 27 de Abril do corrente anilo, conformando-me com o parecer da
menoiouada consulta, cl'ear nella quatro Villas,
erigindo como taes as povoações de Porto Alegre,
a do Rio Grande de S. Pedro, a do Rio Pardo,
e a de' Santo Antonio da Patrulha, com o Officiaes competentes e nece sarios. E porque a de
Porto Alegre se acha já creada pelo AII'ará de 25
de Ago to do a'nno pas ado, havendo- e tambem
. já creado para ella hum Juiz de Fóra e Orfão
pela minha Real Re oJução de 26 de Janeiro de
1806, tomada cm con ulta do Conselho Ultl'amarino em qne comludo se lhe regulassem límite
nem e lhe nomeassem Officiaes:. sou
ervido ordenar-vos, que pa ando á oLl'edita
iUa, pl'ocedais á nomeação de tre Vereadores c
hum Procurador do Cnn elho, fazendo eleger
Almotaceis na fórma da lei do Reino, creando
hum E cl'i,ão do Orf,lo hum da Camal'a, 'que
enirá tambem da AJmotaceria e de Inquiridor;
dou Tabelliães do publico, judicial e uotas; hum

J

Di trib~idor, que serú tambem Contador;' e hum
Alcaide e seu Escrivão, para executarem as diligencias, que serúõ nomeados pelos Officiaes da
Camara; e havendo assim praticado, e tendo
assignado por termo desta Villa as Fl'eguezias de
Nossa Senhora da Madre de Deos, de Porto Alegre, Nos a Senhora da Conceição, de Viamão ;
a do Senhol' Jesus do Tl'iunfo; e a de Nossa Senhora dos Anjos da Aldê.t, passareis a erigir as
Villas do Uio Grande de S. Pedl'o e do Uio Pardo;
e nomeando para cada huma dellas os me mos
Olliciaes acima designados para a Villa de Porto Alegre, nomeareis mais dous Juizes Ordinarios e hum dos OrJãos para cad~ buma das sobreditas Villas; a signando para tel'mo da do Rio
Grande de S. Pedro a Freguezia de te nome,
com todas as suas respectivas Capellas filiaes, e
as da Conceição do Estreito e deS. Luiz ele l\lustardas: e para a rIo Rio Pardo, além da Freguezia de Nos a Senhora do Ro al'Ío com as suas
Capella filiaes, as de Nossa Senhora da Cachoeira, de Santo Amaro, e de S. Jo é de Tag'uari:
e na Villa de Santo Antonio da Patrulha, que
creareis tambem êm attenção a sua menor popGlação, nomeareis dous ~ uizes Ordinarios, (lue
serúõ tambem Juize dos Orfãos; hum E crivão
da Camara, que servirlt tambem llos OrJãos e
Almotaceria; hum Tabellião do judicial e notas;
e bum Alcaide e seu Escrivão, nomeado pejos
Officiae da Camara, servindo os Juizes de ln quiridores, Distribuidlll'es e Contadore': e será o
termo llesta ViJIa composto das Freguezias ele
Santo Antonio da Patrulha, Nossa Senhora da
Oliveira de cima da Serra, e da Senhora da
Conceição de Arroio. Ta creação de todas estas
Villas fareis a eJeicão dos Officiaes das Camaras
com pelouros para"tres annos, e com elle e os homens bons de cada hllma dellas procedereis a formal' Acol'(lãos e Postllraspara o bom governo eprol
commum dos povos, e que mais uteis parecerem
para o augmento da lavoura e commercio do paiz,
guardando em tudo a disposição das minhas leis
e or~enarões, r. conformando-vos com a do Liv.
10 tit. 67 § 15 na eleição dos AJmotacoi , e nomeareis interinamente para os officios acima referidos as pessoas que mais aptas parecerem, em
quanto se não verificar a arrematação triennal que
mando fazer de cada hum delle na Junta da minha Real Fazenda de 'sa Capitania, e vencereis
de ajuda de cu to por huma vez ómente {roo:jj)
réis, que '\'os serltõ pagos pela minha Real Fazen.da. O Principe Regente Nosso Senhor o mandou
por eu e pecial mandado pelos lI1inistros abaixo
assignado, do seu Conselho e seus De.embargadore do Paço. Joaquim José da Silveira a fez
no Rio de Janeiro, aos 7 de Outubro de 1809,Luiz Antonio de Faria de Souza Lobato a fez escrever. - José de Oliveira Pinto l\Iosqueira.Luiz Jo é de Carvalho e MeJlo. - Aclta-se a {l. 12
e 15 do Liv. 10 dé Notação da,ç Ordens que se ea;pedem pela Mesa do Desembm'go do Paço.
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AVISO DE

16

DE OUTUBRO.

lIfannscripto authenlic'o:

o Principe Regente Nosso Senhor determ.na,
que em lugar de se marcarem ti pooção as moedas de prata e cobre que tiverem o mesmo peso
e grandeza para ficarem todas d,e igual valor,
conforme se lhe ordenou em Al'iso de I? de
Agosto deste anno , mande Vm. recunhar as ditas
moeda a fim de se nl'i(icar o di 'posto na lei de
18 de Abril do-correnle; abrindo-se os cunhos que
forem precisos não ó para o expediente dessa
Casa, mas para se remetterem ús diJIerentes Capitanias; enviando Vm. ao mesmo Real Erario
com as devidas cauteias os sobreditos cunho. que
se bão de manual' para as mencionada Capitanias. Deo guarde a Vm. Rio de Janeiro, em 16
de Outubro de 1809' -Conue de Aguiar. -SI'.
João da Co 'ta Mattos, Provedor da Casa da Moeda. - Exlmhido do Liv. Iode Reg. geml de Ordens
çxpedidas eis Juntas da Fazenda a {l. 156.
PROVISA-Õ

DE

17

DE OUTunRO.

Mannscl'ipto anlhentico.

O Conge de Aguiar, do Conselho d'Estado, etc.
Faço saber a Junta da Rea1.Fazenda da Capitania
da Babia: que sendo presente ao Pl'incipe Regente Nosso Senhor a répresentação do Deputado
J o é Venancio de Sei.:cas, Provedor da Casa da
l\loeda de sa Cidade, sobre o mandai' recunhar a
moedas de prata e cobre que sendo de igual peso
e grandeza tiJ}hão valor diJIereote, 'e que em viL'tude da lei de 2S de Abril'deste anno devião sei'
equiparada : foi o mesmo Senhor servido ordenar
a essa Junta, que faça adoptar o methodo apontado na referida representação, de que se envia a
copia, approvando-se por este modo ao dito De-/
putado Provedor da Casa da Moeda a deliberação
que tomou I'elativa áquelle objecto. O que a mesma Junta assim tenha entendido e faça executal', sem du,'ida ou embaraço algum. Manoel
Rodrigues Bandeira a fez no Rio de Janeiro, em
I? de Outubro de 1809. - Francisco de Paula
Cabral de ~lello a fez escrever. - Conde de
Aguiar. - Exlrahida do Liv. 1° de Reg. geral de
01'dens e.vpedidas às Juntas da Fazenda a {l. 155.
PROVIS.~O DE

17

DE oUTunno.

Manuscl'iptu aulhcnlico.

O Conde de Aguiar, do Comelbo d'Estado, etc.
Faço saber ii Junta da Ueal Fazenua da Capitauia
da Bahia : que o Principe Regente Tasso Senhor
attendenuo a sua conta datada do '1° de Julho deste onoo, em flue propunha a nova furroa que cumpriria dor á Contadoria da mesma Junta, upplicando bouve e de providencial' sobre n maior expediente que actualmente compete ao lugaI' de Escri,ão e Deputado, foi servido por Decreto de 2
do cOl'l~nte mez e anno, de que inclusa e remette
a copia, ordenar que e componha a referida E tação de hUB;\ Contador, de hum primeiro Escrip-
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turario, de tres segundos, e de quatro terceiros
Escripturarios, de eis Amanuen es e de ei Praticantes;" endo occupado." os sobredilos lugares,
até terceiro E cl'iptUl'arios incluo ivamente, pela
pessoas declaradas na relação tambem inclusa por
copia, as ignada pelo Contador geralre pecti,o;
commettendo-se a escriptul'ação do livro caixa da
The ouraria geral, a que e hão de reduzir de lSIO
em diaute os diITerentes livros de receita e despeza de que até agora se fazia uso, a@ segundo Escriptural'Ío MarceUino Antonio de Souza, ao qual
houve Sua Alteza Real por bem e por graça c.peeial concedel' mais 140:tJ:;000 réis, para ficar eobrando 500WJooo réis por anno em quanto se não
verificava a succes, ão do emprego de Admini trador do Coneio que o me mo Senhor houve por
bem conferir-lhe. Outrosim foi servido graduar
em primeil'o EscriptUl'ario a Antonio Baplista da
~ilveira a fim de seguir os acce' os que dir ctamente lhe pertencerem como omcial da sobredita
Contadoria, em que de,e ser con iderado não
obstante achar-se no actual exercicio de Escl'Ívão
da receita dos uizimos. O que e participa a dita
Junta para que assim o tenha entendido e o execute em duvida ou embaraço algum. Franci co
Lino da Silva Serqueira a fez no Rio de Janeiro,
aos I? de 011tubl'O de 180g. - Fl'anci co de Pa.ula
Cabral de iUello a fez e 'Cl'e"er. - Conde de Aguiar. -Ea;tmhida do Liv. Iode Reg. geral de Ordens e.vpccLidas ás Juntas de Fazenda a {l. 155 'li.
DECRETO DE

18
,

DE OUTUBRO.

Coll. Braz. - Delgado.

Querendo animal' a applicação e progressos nos
estudos de cirurgia que mandei e tabclecer no
Hospital l\lilitar desta Côrtc, para aquelles alumnos que se propoem a servil' como Ajudantes do
Cil'Urgiões l\lóre dos Regimentos de lin ba do
Exercito: sou en'ido conceder a graduação e
unifol'me de Alfere a todos os que tiverem ali
completado o curso de anatomia theorica e pratica, fazendo transcendente esta gra a aos outro
Ajudantes dos Cil'Urgíõe Mores que já forem approvados e tivel'em carta de anatomia, mas
continuaráõ a "encer o soldo que está arbitrado
para taes Ajudantes. O Con 'elbo Supremo l\lilital' o tenha 'as im entenJido e o faca executar.
Palacio de Santa Cruz, em 18 de 'Outubro de
'180g.-Com a rubrica do Principe Regente No so Senhor.
CARTA DE

18

DE OUTunRO.

l\I;nuscl'iptn aulbentico.
I

. D. João, ete. Faço aber aos (!ue e ta minha
Carta ,Írem: que por parte de João Josú da 1\1otta me foi apresentado hum Alvará POI' mim a signado, passado pela minha Chancellaria, do
flualo theol' he o seguinte: - ~u o Principe Regente faço sabcr aos que este AI vará virem: que,
sendo neces ario para o !lxpediente da Chancellario 1\101' do Estado do J3I'azi!, aonde tenho determinado que se hajão de seUar os processos e pa-
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peis declar:ldos no A.l val'á de 17 de Junho do presente anno: hei por bem crear outro oflicio de Escri vão do sello e papel sellado. E sou senido nomear a João Jo é da ~loLla para proprietario do
~~ mo olJicio, vencendo o ordenado de 400:tiJ
l'CI em cada bum anilo. Pelo que manJo, etc. Rio
de Janeiro, em 2:1 tle Agosto de lSoD,-Pa.rnCIPE.
Por Decrelo de 11 de Agosto de 1809, e Despacho do Conselho da Fazenda de 21 do mesmo
mez e al1no, elc. Pedindo-me o dito João Jo é da _
l\Iolta, que, na confol'midade do dito A.hrarú lhe
fizesse mercê mandar pa sal' Carta de propriedade
do rel'erido omcio etc. Dada na Cidade do Rio de
Janeiro, aos 18 de OutubJ'O de 1809. -PntNCll'E.
AL A.RA.' DE

20

DE OUTUBRO.

Co·lI. Braz. - Delgauo.

Eu o Principe negente faço saber aos que este
Alvarú virem, que lelldo declarado paI' Carta
Regia de [, de i\larço de 1802 , diriS-ida ao YiccRei lesle Eslado.! que a Carta de Lei de I {) de
Julho de 1790 nao comprehendêra as Ouvidorias
d? ,Drazil 1'01' não pertencerem a donatal'io ' c
constituirem huma parte do meu Real domínio:
~ sendo-me presente em consulfa do meu De embargo do Paço os, inCOlH eniente qne da diversa
intelligencia da dita Carta Regia se lem seo'uid'o
á boa admini tração da J n tiça, não tomanbdo a
Relação anllga desla Cidade conhecimento das
appeliaçõe que para e11a se inlerpllnhão tlos Juizos de prim ira instancia, sem que as sen tencas
thes em itlo appelladas para os OUTitlores ~m
primeiro lug'ar , ao me mo tempo que a Relação
da Ballia conlÍnuaYa a conhecer dellas omisso medio, como sempre se praticou cm lodo o Brazil :
querendo eu dai' sobre e te objecto huma prol'idencia que ina de regra inaltel'alTel para o futuro, e de beneficio e commodidade a lodos o hahitantes deste ,-a to tel'ritoriu: hei pai' bem deixar
em arbitrio da partes litigantes a clireccão das
appellações que intel'puzcrem das senteuç'as proferida' nos J uizo- de pl'imeira in tancia ' podendo
iutel'po-Ias ou pal'a o Ouvidores das Coma'!'cas,
ou pal'a a I elações do di lricto; ficando ne te
caso cumulaliya para o cOl1l1ecimento das referidas appellaçõe a jurisdicção dos Om'iclores e das
B.elaeões.
P~lo que mando, etc. ruõ de Janeiro, aos 20
de OUlubro de 1809. - PnTNC1PE com guarda. - ,
l\I'arquez de Angeja, 'Presidente. - Com os registos
competentes,

'

A. ] O DE

20

A. VISO DE

27

SI', José Maria d'C

DE OUTUBRO.

Manuscripto aulbcol;co.

O Principe Regente Nosso Senhor he ervido
que Ym, não dê de pacho algum
para sallll' qualqller embal'çação que- tenha entrado ne, te porlo c~m sal, para ser baldeado para
o,lIlras embarca 'oes, ou com qualquer outro destmo, sem que deixe no armazem da aclministraç~o a melade do dilo g'enero, afim de n.ão expenm?ntal' o publico alguma falla de1le; sendo
obrIgados os Mestres das rlitas embarcações a
apl'esentar certidão do Fiel do dilo armazem da
quanlid~de que nelle entregúrão, para se lhes'dai'
o c.ompetente despacho. Deos guarde a "m. PalaclO de Santa.Cruz, em 27 de Outubro de 1809'
Conde Ile Aguwr.-Sr. Desembar"'ador Jo é Antonio Freire, Juiz e OUI'idor dao AlI'ande"'a.
b
determir~ar

E,,'Vtl'a/úelo do Liv. 10 ele Reg. ,O'erai de Ordens expechdas ás Juntas de Fazenda a fl 16 I •
PROVIS_~O DE

31

DE OUTUBRO.

- l\Jaouscl'ipto alltbcntico.

O Conde de Aguiar, do Conselllo de Estado, etc. Faço saber á Junta da Real Fazenda da
Capitania da Bahia : que o Principe llegenle 1\osso Senhor, por sua ip:unediata Resolução, atlendenJo ao augll'l;ento que tem haTido no rendimenlo do dizimas Reaes em todo o Estado do
Drazil: foi servido ordeliar, que da data de ta
em dianle fique estabelecida cm regl'a a quantia
de 200- 060 réis pura Congrua annual de tod'os
os.~igal'Ío do distl'icto da ua jurisdicção, quer
seJHo collados ou apresentados, que re, idirem nas
suas, Freguezias, al~m de 23:tiJ920 réis por anno
dcstIllado para g'Ulsamenlo, e pagando-se pela
Real Fazenda 25~000 réis de Con"'rua a hum
Coadjutor, sem que tenhão os dilas bYi "'a rios direito al"um de requerer o accrescimo bdo atrazado. O flue se participa ú mesma' Junta de 01'~cm .de S?a Alteza Real, para qne fique nesta
'lOlelll"'encla, e o execute sem dUI'ida ou embaI'àço algum. Isidoro Martins Sorianno a fez no
Rio d? Janeiro, em 51 de Outubro de 1809'FranCl co de Paula Cabral de 1\le1l0 a fez escrever. - Conde de Aguiar. --Extl"ahida do Liv. 10
de Reg. gemi de Ordens expedidas ás Juntas de Fa'1encfct a fl. 162.

DE OUTUBRO.

Manuscripto aulhentico.

o

José Maria Dantas Pereira. Almeida.

Serem imo Senhor Infante Almirante General immediato it R aI pe.soa do Principe Regenle "o' o Senhor, manda que V. S. proceda
na fónna da sua Repre eotação de 17 do correnle sobre o num-era e modo da escolha dos Escriyãe e Commi-sario a que cumpre daI' empre"'o
na Contatloria, De guarde a Y. S. Quartel General da Iarinha, 20 de Outubro de 1809,-

PROVISÃO DE

3

DE NOVEMBRO.

l\iaouscripto autheoLico.

O Conde de Aguiar, do Conselho de Estado, etc. Faço saber ú Junta da Real Fazenda da
Capitania de PernambuGo, que, ordenando Sua
Alteza Real o Principe Regente osso Senhor,
P?r Carta Regia de. 7 de Setembl"O do anpo proXlillO passado, escl'lpta ao Governador e Capitão
-General da mesma Capitania, fizess~ promover a
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xtraccão do sal das Marinhas de lodo os distric- daria ; e o segundo l1irector 1 .. 600 '1,éi por diá
tO.8 de "sua judsdicção {isentabd'O-o de tocla a i111- e mais 800 lI'éis para comeuot'ia , trazendo quaposição, não obstante o mspostl'l 'DO Alvará de tró eSOTall'0S, e bum feibol' oom 0'8 'V'en~mon~o
24 de Abl'il de 1,802, para animar os tp0VOS alm diario iii especifi<:ados a respeito -lIas e Cravo e
aproveitameuto de todas as satiuas, oe facilitar a feitor., qlle devem aoompa.nhar o primeiro Dirccexportação do dito g-enCi'o, afim de que, sendo tor,'o que tudo el:á pago pelo Real Erurio e pela
<:onduzido para esta Capital,11ouve e aqui sem- J1.mta da Fazenda da Capitania de S. Pedro do
pl'e abundancia , não só para o consumo da terra,
Rio Grande do Sul; faze'DClo-se a COnta de te
mas para se distrihuir peias üapitanias do inte- venoimentvs de de o dia em flue na Capitania de
rior, de cuja providencia não tem bavido o resul- 1\1ina Gerae se po:r.erem em marcha para e ta
tado que se e peraYa; po'is já se principia a ex- Côrte, e continuando-se o pagamento até que e
perimentar fal~a ,de hum .artigo tão necessario hajão de recolher á dita Capitania. O 'Conue de
para a consenução da v,ida e subsistencia das di- Agluiar, Pre~dente do meu Real Erado, o 4!en1hã
tas Capitanias: foi o mesmo Senhor servido ex- assim entendido e fa!/a executar com os de patranliar a falta de execucão de huma semelhante chos necessal'io. Palacio de Santa Gl'llZ, em 5
Ordem, determinando ~o mesmo tempo a essa de ovembro de 1809. - Com a rubrica do PrinJunta que sem a menor demOl'a faça frequentes cipe Regente Nosso Senhor. -Extralticlo do Liv.
remessas de sal dessa Capitania, e da de Itama- 2 de Reg. de Decretos dlJS <lmlOS de 1809 [t ,811
cará, seadó comprada a mai0r quantidaJe possi- ,q. {l. 16.
vel, applicando- e para este pagamento a: sobras
do rendimento da Capitania' avisando tambem
ORDEM DE 7 'DE l'OVE~mnO.
a Provedoria do Rio Grande do Norte, e a Junta
da Fazenda do Ceará, que todo o sal que se po]\[nnusoripto authentico.
der extrahir das salinas de Assú, Mossoró, Cocó
O SeTenissimo Senho[' Infante A.lmiranre Gee 1\1undahú, eja comprado e pago pelas sobra'
das respectivas Capitanias, e enviado ú ordem neral immeuiato ú Real pessoa do Princi.pe Redesse Go,'erno, para dahi ser igualmente remet- gente osso Senhor, con idel'ando quanLo se raz
tido a esta Capital; e outrosim foi o mesmo Se- l1l'gente e vantajoso ao bem da nuveg'ação e do
nhor servido ordenar que a dita Junta ohrigue 'Estado, a deLerminação ou desoripção exaota da
.a todos os 1\1est'res de embarcação que desses Por- 'Costas e Portos do Brazil, e muito particularmente
tos sahirem; a que tragão o sal respectivo ú sua dos Portos principaes das mesma Co'tas, com a
arqueação, arbitraodo~lbes hum frete razoavel as do Portos mais consHeraveis, já pela sua poque ficarú permanente. O que se participa á re- sição relativa,. já pela sua importancia intrinseca,
ferida Junta, para que jmpreteüvelp)ente assim tendo aliús Sua Alteza dado ouLtas e grandes providencias sobre bum ()b~eoto de tanta pondera~ execute com ó zelo e actividade que se lhe
considera. Francisco Lino da Silva Serqueira a ção e cOl1sequencia: ordena que V. S. mande
fez 110 Ri o de Janeiro, em :3 de Novembro de fixar Editaes em-todas as nota,eis povoações de
180\} - Francisco de Paula Cabral de lHella a beira mar, BO distl'ioto desta Capitania, pelo
fez escrever. - Conde de Aguiar. -Extrahida do quaes faça constar (rue o mesmo Sereni simo SeLh. Iode Reg. gemi de Ordel s expedidas ás Juntas nhorpremial'á com os seguintes premias pecllniarios (além dos despachos que pareeerem mai a(1ede Fazenda a {l. ,165.
,quados ás circunstancias do coeperadores~ úquelles primeiro individuas que pre tar9m 05 serviDECRE1'6 DE 3 DE ~OVEi\fIlRO.
90S abaixo referido, a saber: A.o que determinar
astl'onomillamente as latitude e longitude que
l\1anusc.ripto authentico.
oonstão da relaçüo appen a, tantas 'Veze 200 . rs,
Por 'Justos motivos que me forão presentes, e quantos forem 05 pontos determinados com mepara o exame e exploraÇão dos terrenos auriferos nos de 20' de elTO provavel no dito entiuo, e
tia Callitania de S. Pedro do Rio Grande do Sul, tanta ,eze 50:t/Jooo réi quanto forem os ponconforme os planos propo tos pelo meu Real Era- tos determinados com menos de 50' de erro
rio, e approvados em 14 de gosto e 29 de Ou- mencionado, tudo sendo aliús exacta a latitude e
tubro do corrente ~nno: bei por bem nomear na intelligencia de que o J ui'hO do merecimento
primeiro Director i\'lineiTo a Jo é Joaquim l\I0n- da determinaÇlão ha de ser formado e p.referido
teiro de Barros, e segundo Director l\lineiro a pelo Lentes da Real Academia naval, em conFrancisco
avier de Sallé , para -que hajão de cur o com aquelle Officiaes de l\I·arinba e naue:recutar o -que s~ acha indicado no dito pla- ticos, ao quaes Sua Alteza houver por bem
nos ~ f: nas instrucções q~le lhes forem dadas pela enoarregar tão serias deci~ões á vi :ta dos doouP"residente do meu Real Erario" ,'encendo o pri- mento adiante especificado. Semelhantemente,
lI\eiro Director 3.' 20'0 rms por dia, e mais aquelle individuo que apresentar o plano hidro800 réis tambem diario para comedoria , tra- graphico descriptivo do Abrolho e paredes rezen-do da Capitania de !\linas Gecaes oito eSCl'a- ceberá de premio 800 ' 000 réi se ó plano rôr
"Vos pel'itos eru mineração, com o vencimento julgado perfeito, e '4oo:t/Jooo réis se tão sbmenLe
diario de 520 reis cada hum, incluido o seu sus~ parecer s.ufliciente para os usos ordinarios da
tenlf.,.e hum feitor habil quc vencerá por dia navegação. Outro tanto se dará pelo corre pon42p .réis de salario, além de 400 réis para come- .dente plano dos baixos desde o Cabo de S. Roque
0
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até Oeste das COl'ôas, pelo da Ilha ,Gl'ande e
pelo do Archipelago, que decol're entre esta Ilha,
a de Mal'amhaia, e a terra firme desde a ponta
de Joatin"a
o até a Guaratiba: e ao que,apresental'
,
hum plano admissivel, exacto e vanta)os.o para
a communicação dil'ecta e bJ'e,'e da lagoa dos
Patos com a foz do Taramandahy, confeI'Ír-se-ha
1 :ooo:ff>ooo de réis se nada houver que exigir
para se formal' idéa total ,da ,ob~a e p~ssar-se a
pôr em pratica. Em fim dlstnbmr-se-hao ~oo:t/J
ou 200:t/JOOO réis, conforme os seus ~lel'eC]men
tos, pOI' cada bum dos planos segwntes: o da
cnseada das Gal'opas ou das Ilhas de Santa Anna
e seus circuitos; o da foz e porto do rio de S.
João; o do parcel de S. T110mé; o da foz.e p,orto
da Parahiba do S1:]I; o da foz e pOTtO do Rio Doce;
o dos baixos Sacoloo;lÍens e de Santo Aolooio ; o
da foz e pOI'~o de Camamú até S. PauJo, do MOl'ro.!
na fórma dita. Os aspirantes ao premIO devel'ilo
apresentar appeosos fls, suas ob~as documcntos
assignados pelos respectlV?S MagIstrados, Commandantes, Intendentes e Governadores, pOI'
onde conste que eUe ou pl'esenciitl'iío os trabalhos cOl'l'esponuentes aos seus districtos, ou sabem que são propriedades elos ditos aspirantes,
e que ,de mais ~ mais não só não encoll~rão erro
algum nos mesmos trahalhos, conforme o que
sabem, dos lugares corl'espondentes, ma!; offerecidos os plano-s ao exame de dous ou tres praticos
dos mesmos lugares (praticas que devem ser dos
mais benemeritos), achão estes praticos que os
objectos repl1esentados são inteiramente cOllfol'me as suas representações l , cm tudo quanto eIles
examinadores sabem relatÍ\ramente aos mesmos
ob'jectos. Além disto devel'úõ os as,piral3tes no
acto da ap~esentação entregá!' huma descripção
dos apparatos ue que se servirã<J para prefazerem
os seus trabalhos, offerecendo aHús appenso a
estes o diario descripüvo, assim deHes como dos
competentes calcu~os e seus resultados. O Serenissimo Senhor Infante offerece tambem'indemrlisal' os cooperadores das depezas feitas com os
'instrumentos, e ainda mesmo dal'-lh'os depois de
pagos, conforme concluirem, hum terço e metade ou mais do pl'ogramma; e se algum dos habeis Officiaes da Real Armada quizer incumbir-se
deste Televante serviço, Sua Alteza compromette-se a isenta-lo de outro qualquer, mandalldo
abonar-lhe o soldo de terra em quanto não 00naluir a quarte' parte, e de embarcado depois de
concluida esta quar~a paFte, até que prefaça metade, e de então por diante o ultimo soldo com
a comedol'ias que lhe competirem, tudo além
dos premio respeclJí 1"0s. Ultimamente, se algum
pelos papeis que tiver em seu poder e quizer
apresentar, sali fazer qualquer dos quesitos deste
programma, haverá pelos me mos' papeis metade
do premio que recebêra se agora procedesse a
executar o trabalho (file o produzirão. Em todo
f) caso de eráõ tambem apre entar-se todos os
borrões relat;ivos aos planos, desistindo-se aliás
por hum termo em 1'órma de t@do o direito de
pi'opriedade aos trabalhos apresentado , e juranflo-se, primeiro: que não fica n o poder dos,apresen.
tadores, nem por eile foi extnrviado desenhos

ou descripção alguma reFativa aos mesmos planos,
segundo, que por modo nenhum sabem de ex,travios taes, ' nem consent:iI'ão ncHes, antes sim zelárão sempre que jámais podessem ter existe?cia.
Deos guarde a V. S. QuaTtel General, da MarlOh~,
7 de Novembro de 1809' -José Maria Dantas
Pereira - Sr. José Maria de Almeida.
•
,

RELACAõ dos pontos cujas latitl,ódes e longitudes se
, desejão detel"11tinadas como fica áito.
Vig'ia muito a Leste de' P~rnaguá, p'onta ue
Cairocú, Leste da Ilha Grande, Leste qas TIpas
de 'Santa Anua, BalTa de S. JoãO, Çabo de S.
Thomé Barra da Parafliba do. Sul, Barra uo
Rio Do~e idem de Caravellas, idem de Porto
Seg'uro idem do Rio Grand'e, idem dos Ilbéos ,
,
I
dE
~
S
'
idem de
Camamú, Ponta
e < tapoa,
erglpe,
Foz do Rio de S. Francisco, Barra das Alagmas,
Ilha de Santo' Aleixo, Parahiba no CabeqeH?,
Cabo de S. Roque, Ponta dos tres Irmã0h ,Foz
do Assú, Seal'il na ponta ~'l.acuripe, ,Tapagl~'
Bana da Pal'l1aldba, Maranhao, Ponta de Cuma,
Ilha de'S, João. Quartel General da M.arinh,a,
em 7 de Noyembro de 1809: -Josê Maria Dantas
Pereira.
ORDEM DE

9

DE NOVBMBRO.

,',

l\fanuscl'ipto authentic?,

D. João por graça de De0s, Principe R'egie,?i:e ~e
Portu O'al e dos Algarves, etc, Faço saber a vos
Juiz ele Fóra dos Orlãos da Cidade de Marianna q'~e me constou haver t@madopossedooflicio d'Escrivão dos Odãos,que perante V 6s sen'em,
José Ped~ira de Souza, João Agostinho' Rosáuro
de A.lmeida e baver-Ibe passado o Ou,''idor dessa
,
'd
Comarca provunento
int~ri?o áo s.ea nomea o
Serventuario l\1atheus 'IelXeu'a da SIlva: e, pOI'que estes procedimen~os são ~~formes ~. illeg,àes,
tanto porque se lhe nao deveria eonJ1:mr a posS'e
por procurador sem' a indispensavel dispensa,
con10 por faltar ao referido Ouvidor'a.utoridade
para pro,'ar a idoneid~de do Se~ventuaJ'lo no~ea
do,concedendo-Ihe aquelle prOVImento por ser ISSO
priv,ativo oa jurisdicção do meu Dese:nbargo. do
Paço nos casos de semelhantes nomeaçocs de ServentuaJ:ios feitos pelos proprietarios: mando-vos
qu e sem embar!!:o de tudo, conserveis e mante,
' ao menCIOna
. do
Ilhais
na sen-entiav do dito O''m. CIO
José Pereira de Souza, em quanto durar a,sua ~r
rematação, como por muitas leis, decreto~ e assentos a este respeito acautelados. CumprI-O assim. O Principe Regente Nosso Senhor o ~ancl',~u
pelos l\iinisll'os abaixo assignados do seu ~on~e
lho e seus DesembargaeI,ores eIo PaçQ. Joaqmm
.Tose da Silveira a fez no Rio de Janeiro, a 9, cIe
NovemlJro eIe ISog.-Luiz Antonio de Faria SOU7
'la Lobato a fez escrever, -Francisco Antoniq de
Souza da Silveira. -Paulo Fernandes Vjanna.,Acha-se" a (l. 15 do Liv. Iode 1Yota~ão, das 01'~ens
q(,e se expedem pela Mesa do DesemhaTgo do Paro.
,
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18

DE NOVEMBRO.

Manuscripto aulheutieo.
I

,

O Conde de'Aguiar, do Conselho d'Estado, etc.
Faço ~afer a vós 4ntonio Ribeiro Frêire, Desembargador e Juiz Ouviclor da Alf'anêlega desta Cidade': que vendo-se neste Real Erario a inconerencia e falta de methodo , com que até ngo\'a tem
yindo as certidões que a elle se remettem de todo
o rendimento da mesma Alfandega, sem se reportar o Escl'ivão .aos livros em que se devem, lançar
cada hum dos ditos rendimentos, riem referir o
nume1'O das ,'erbas dos despachos o folio de cada
hum dos mesmos livros em que se acha a verba
d: cada certidão até a ultima de que eUa faz mençao, a fim de que com conheoimento exacto de
todo o expediente da arrecadação feita ne sa Estação,' se possa com às clareza's necessarias escripturar' no meSmo Real Eral'io o rendimento totnl da ~tandega, com as formulas prescriptas e
detcrmmadas; e que com a falra das sobreditas
clarezas se torna impraticavel esta boa ordem tão
recommendada, foi o Princi-pe Regente osso Senh.or sen'ido determinar, que daqui em diante faÇàIS observar inviolavelmente as sobreditas c1ausulas cm todas a certidões que se devem enviar
a.o mesmo 'R,eal El'àl'io; assi'm como, que de cada
h~rQ de despacho ,dessa A.lfandega, passe o Escri-vao huma-ocrtidão separada, na conformidade do
que acima se determina, vindo todas remettidas
no fim de cada mez ao dito Real Erario, acompanhadas da relação do rendimento total, individuando-se neUa cada· artigo de pel' si, dos que fizerem menção as mesmas certidões, declarando
estas quanto se recebeu de cada rendimento em
dinheiro, e quanto em assignados. E outrosim he
servido o mesmo Senhor mandar, que se não admitta pára o ajustamento da conta dessa Est.acão
ii "ista' c10& respectivo livros, e conllecell se houye ou não maior receit~ do que' aqueUa que se
comprehendeu nas ditns'certidões, a, pagnmento
eJP escriptas os direitos daquelles artigos que expressamente ~e não acharem determinados pelo
Foral ou ordens expedidas a essa Alfanc1eO'a ti. . ',
d"'6
"Ve~sem a ~ pera
e;:' e mezes, que tem b
os' r~fendas asslgnados. O que assim tereis entendido
~.ral~eis exe,cutar sem dl!-vida ou embaraço alS'um~
Sllnao Jose dos Santos a fez no Rio de Janeiro,
em 18 de ~ovembro de 180g.-Antonio Marianno de Azevedo a fez escrever.-Conde de AO'uiar.
-Extmhiaa a fl: 166 v. do Liv. Iode Re u • d~ Provisões expedidas pela Contad01'ia Geml d~ sefTunda
Repartição rio Tltesoul'o, desde Maio de 1808 ate
>
Fevereiro de 1810.

e

ORDE~f DE

18'

DE NOVmmnO.

Ma!1uscripto- authentico.

•
D. ··João por graça 'de Deos ,. Principe Regente
d~ Portugal e c10s Algarves, etc, Faço saber a
vos Desembargador Intendente do ouro da Comarc?-do Ouro Preto, que,- constando na Junta
da·mIoha Real "Fazenda, que ainda existem por
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emíttirem-se muitos bilhetes que farão remettidos para fU1Jdo e facilidade dos troco' do ouro de
faisqueira nas casas da permuta, ·e olltrosim a
sinistra interpretação com que farão entendida as
Instrucções que autorisavão .as vendas., para receber em troco de seus generos o ouro dos
faiscadore , sendo extendidas ás lojas de fazenda
secca~ e persuaclindo- e os taverneiro de que a
~antla de quatro oitavas (a maxima que por
Junto podem ter em seu poder), e da qual ali se
fazia menção, podia receber-~e de cada bum
~n~il'O, e assim mai constando o pr juizo que
a mm]la Fazenda tem resultado dos trocos do
ouro de inferior quilate ao de vinte c dous e
mesmo 'do pouco cuidado c zelo com que p:lo
Permntadores se tem recebido indi tioctamente
os (m~'os, se~. attenção a que sejão puros e
proprJos dos (alscadores. Sou servido ol'denarvos, com audiencia do Desembargador Procurador da Fazenda, que façais immediataméllre
emittÍl' todos os bilhetes que se achnr m ainda
na '1'hesouraria da "Vossa Intendencia, porque
delles depende a faéilidade dos trocos ao fniseadores nas ca as de permuta, recommenclandovos toda a exactidão no prompto pagamento dos
que forem apresentados para serem remidos afim
de que seja conservado o credito dos mesU:os e
outrosim que façais aos Permutndores ela vo~sa
Comarca observar pontualmente as Instruccões
fazendo os trocos unicamente ao fai cador'es ~
enc.aminhando á !ntendencias todas as qunntlas
maIS avultadas, aJOda que não cheguem ús oito
oitavas esta~el.ecidas na lei, com declnl'ação dos
s~us r~spectJvos donos, pnra que depois de fundida Juntamente se possa fazer a partilha com",
petente a cada ~um no Talar em que sahir liqui?a a ,barra, e que ao. ~averneir(}S au virtais, que
jámals lhes he permlttlda a venda de eu generos por ouro em pô senão aos fni cadores
, pr~nc!palmente capti o ,e não a outros quncsque:
mmeu'os, porque estes tem o recurso das casas
de fundição, al~m do outro acima lembrado, todas
as vezes que nao cbegar a quantia a oito oitavas
e que a permís ão feita ás vendas não deve se:'
extendida ás lojas de fazenda secca, a re peito
das quaes, immediatamente que con tal' da infracção ~a minha R~al de.terminação, deveis pôr
em pratica as provIdenCJas estabelecidas a este
respeito: ul!imamente sou ervido ordenar-'Vos,
que façais ob ervar nas casas de permuta as tabeUas que vos farão remettida , para que segundo eUa . se regulem os trocos daquelles ouros que
con.hecI~amente,na vossa Comnl'ca são reputados
de lOfenor qualidade ao de vinte c dou
vi to
que ~ão he jnsto, que de tão saudavei 'pro'Viden~Ias .dadas todas em pro"Veito dos paTOS desta
CapltaDla, re ulte darono á minha Real Fazenda.
.Confio ao vosso zelo e acti"Vidade o exacto cum~
primento' de tudo o que por esta ,·os he ordenado.
O Princip~ Re?ente "osso Sen·hor o mandon pelO'
Go.verno lIltel'lno desta Capitania de l\Iinas Geraes na fôrma da lei, ao Presidente da Junta da.
Real Fazenda da mesma. Tristão José de Araujo'
a fez em ViUa Rica do Ouro Preto, aos J 8 de
N.o.vemIJro. de'I809~-'i\1:Jtbeus Horculano i\I.O.J1-
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teiro a fez esereTer. -Pedl'o Affonço GaIvão de
S.l\lartinho.-Luca Antonio l\lonteiro deBanos.

lIfannscdpll) aulhcnlico.

Antonio Xavier Stockler pede isenção de palSar
noyos direitos na Cha(lceIJaria Mór do Estado do
Brazil, pelo enearte do ]IIO"al' de ln tendente do
ouro da ViUa da Campanha, allegando para e se
effeito fierem isentas as Intendcncia do ouro das
!\linas, como fazia certo por hum aTiso extrahido
por cectidão do reg'isto da D;lesma Chancellal'Ía,
!\lór, que isentou a José Bernardo de Figueiredo
rla prestação de noros direilos, na qualidade de
Intendente lo ouro do Rio da Mortes. Parece a()
Conselho, que del'elldo dirigir-se pelo direito recebido e praticado dcsde a fundação das Intendeo.cias da capitação, que são as J;l.lCSmaS que
ai.nda hoj' 'omtinuão das fllndições de ouro, não
póde àei...xar de se accommodar com a resposta €Io
Desembal'gad:or Procurado.' tia Fazenda, fundada
naquellc dil1eito introduúdo pelo Decreto de 2
de Janeiro de 1756~ que isenta de todos o direito aos Intendentes e mais officiae das m~lwio
nadas II tendencias, de sorte que sendo o Supplicante Antonio avier Stockler hum Intendente
eOD'lIÜiss3rio do da Juteodencia de 80. João d'EIRei" de (f~le se considera lV1em.bI'o-, cOmO foi ~
primeiro lln,l;enclente c0ljJ;l.misS3r· o Francisc(l Bueno da Fonseca, instituid.o PO); iUat,tinllO de Mendonça, em Porta('Ía de 10 de Junho de 1756, em
que lhe dava a cargo remetter para a lntendencia
soJn'edita o ouro que (ccebes e d0-S sertõe dl!queJr.
la Comarca., fu.o.cçõc estas, que ainda. hoje exercHão os que lhe suc~edê~'ã0, elaro fica, que lhe
çom.pchp :J, gré1.!lu JWlillO aos outros Intendentes e
o.lJIciaes. Que eles nnnca pagúrão no-vos dil(eito ,
ou ejão tl'ieooaes ou vitalicios, por vi.rtudc do
obredito dcc.t;cto. He verdade, que justi6cão, a
car,ta' d· touos o lotcl)(teote , e proYisõe do
differentes officiae empregados I~as Iotendencias'
e que o olJlcio d<> SllppJícante goza (lo me mo indulto, oonsta da- certidão por eUe produzitla, em
prova de I~ão t,er seu antecessor pal30 110VljlS direito. Contra esle düeito e prat~~a jálillais inter1;ouapido, não Irl1evulece cm duvi{~a o Rl'lg'Í;J)1ento
geral que obriga a. novos diroitos t<>dQ os omaiaes
de Justiça e de Fazenda. Por quanto á lei parti-;
culal: da. Tntendencias, li. O;l.ancira das promulgada para qualquer Cidade ou corporação, preferem a lei geral como he cl"ecl'clia.JJ1il em yal'io lu.,
gare da olldenações Fa.h'i~s. A differeoça de of,...
Dcio vitalicio ou tcmp ral io lião he capaz de P)Jodnzü alteração alO"urna na disposição da lei, C(U
desobl'in-a u ({uoe quer o,fJ'lCiaes. E ta diffcren.c::élJ
er'"
olllentc para l'egular a maior ou menor
quantia que deve pagaI' o propJ:ietario vitalioio,
ou o 01'1' ntllal'1~ ad tel}lptr. Eis a(fui'o bllndamento qu.c parec.em olido de que o C9"nselho
,e não pode afa t'~r, até porqll.e sempre. as in). o I
el'l.ten I u a JUlfta. dos tl'C' EstaPo á q!l,a pClltcocião a duvidas sobre novo direitos. Vos a Alteza
r

Real porém decidirú o qu~ (VI' serviclo. Rio, em
20 de Outubro de IS09'
Resolução. - ' Como parece ao Conselho. Palacio de Sa.ota Cruz, IS de Noyern!;lro ~e 18°9'Com a rubrica de Sua Alteza Real. -Acha-se no
Liv. Iode Reg. ele consultas .do Consetiw di)i'azenda a {l. ·7 e S do .d,l'chivo dct Sw'el(ll'ia dos Neg,ocíos
do Impel'io.
I

Coll. Braz. - Delgado.

Eu O Príncipe Regente faço saber aos que o
prescn te Alvará. "irem, que atlendenclo ii grande
falta que se experimenta de u1,lleda provincial d~
prata neste E tado do Bl'azil, e para facilitar as '
transacções mewaotís no maior giro do Commercio q~H~ ora tem: sou ervjdo ordeoàr que na Casa
da l\loeda desta Cidade, e na da Bahia, e fabrique
e cunhe moeda pmviI\ci~ do ,'alol' extl'Ínseco de
960 réi~ ou tre~ patacas, \la mesma proporção do
valar intrinseco da de 3.~(j) ré~s; que actualme).1tc
corre; e que a s,obredita mo.eda e re,ceba em toclos os pagan~entos que se hÇ\1ião de fazel' á minha
Real FSlí4enda e a,os partiCl).lares, e gi~'e e corra
qa.~ tJ;ansae::çÕes.civis e mercantis do E tad.o, como
qualquer oqtra moeda pro;Yincial j(\ estahelecida.
Pelo que ma,n-do, etc. .Qado 09 Palacio de Sao.l;q Cruz, eD;!. 20 <le N o'VeJ),lb~o de lS0g,,,-Pllllí'ClI>E
eÇ}m guanta. -rConde d~ Aguiar. - COI/1/, os l'egistq$

qan~petentes.
t.

l'R0VISÃO DE'
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l\Iaous.cripto <I\llhcotico.

O Conde d,e A: guiar , do Conselho d'Estado, etc.
Faço sabei' á Junta da I{eal Fazenda da Capitania
de Pel'llambuco: que con,stando ao P'rincipe He!ten.te Nosso Senhor, o extranho .modo por que
essa Junta pTocedeu na nomeaçáll de officiaes para
a arrecadação do se1l0 das quitações dos herdeiros e legatarios~ e mais documentos designados
no ,Alvará de 17 a~ Junho do corrente anno, illudindo assim a di posição do § lodo dito Alvarú,
arbitrando excessivos ordenados para o Thesoureiro e Escrivão, e log'o oomeándo contra a pratíca dos Tribunaes de Anecadação de Fazenaa
hum Aj'udante com o ordenado de 200:jj)000 réis,
importando a sua despeza annual a quantia de
900:t/Jooo réis, .quando sendo fe~ta esta arrecadaçãó pelo methodo. prescripto no dito § se não
evapOI'a,Ya aquella parte do seu rendimento que
deve sei' 'applicada aos uteis 6ns a que Sua Alteza
Real o tem consignado: foi o mesmo Augusto Senho·r servido determinar, que em observancia do
referido § lodo me~c' oaado Alvará, seja feito
o recebimento do sello pela Repartiç~o já estabelecida para a cobrança da taxa do seUo dos papeis
designados no Alvará de 2{~ de J anei;o de 1804,
,'eijeeoclo .05 officia~s encarregaclns desta percepção, a quan.tia de 5(} .. 000 réi por anno a cada
huUI çlel!es, ,a tit~o ele ajuda <le custo p.elo alllgI,iUenl:o (lo seJij traJ~a,lh.o. Q q~lt se Pill'ticilp!a,á clita
JU.ntll pax;a que se abs~-eohã de tão eSCiUldalosas

ANHO DE 1809i
noDieações, dando conta dos motivos que teve
pai a,. não ob tante o sobl'edito .A1val'il , nomear
oillciae no"os com tão gl'andes' ordenados, sem
primeiro o participar ao J.l.eal Brario, donde devem emanar as sauda veis di posições para todad
as Juntas de Fazenda. A mesma 'Junta assim o
tenha entendido, e o execute sem du vida, embaraço ou tergiversação alguma. João Carlos Corrêa Lemos a fez no Wo de Janeiro, em 25 de Novembro de 1809. - Fl'anoisco de Paula Cabral de
lUella a fcz escrever. - Conde de Aguiar. -Extmhidà.do Liv. Iode Reg. gel'al de Ordens expedidas
ás Juntas de Fazelula afl.-l?2.
OFFICIO DE

29

DE NOVEMBRO.

lIIanuscripto authentico.

Tendo subido ú Real presença do Principe
Regeil.te Nos o Senhor a representação do Governador e Capitão General da Capitania de S. Paulo, cm que pcdia se deliberasse sobre a admissão
dc praças dc Cadetes aos filhos dos Officiaes sup~riores do rclcrido corpos milicianos: ile o
mesmo Senhor scrvido mandar pelo seu Conselho Supremo ~lilitar, que o filhos dos Oillciaes
superiores do ditos corp·os de milicias e,os filhos
<los Capitães l\lóres scjão reconhecidos Cadetes:
o quc participo a Vm. para que assim o fa&a executar. Deos guarde a Vm, Secretaria do Conselho S:lpremo ~~ilital' , 29, de ovembro de 1809'
-Joao Valentlm de Faria Souza Lobato. - Sr.
Luiz Barba Alardo de Menezes.

ta. dê todas as necessaria's providencias, afim de
não parar na sua marcha a mala 'do Corl'eió,
ainda que àconteça algu:m inconveniente ao conductol' d-ella; 5° e finàlmente que faça publico
por editaes este regulamento, probibindo-se a
remessa das cartas fóra da mala, salvo se se mostrarem pagos os seus competentes portes pela
verba que, segundo o estilo, se costuma 111V1'ar nas
costas deBas. O que se participa à mesma Junta
para que. assim o cumpra e faça executar.
arcizo Antonio da Rocha Soares a fez no Rio de Janeiro, em 29 de Novembro de '18°9' - Antonio
Márianno de Azevedo a fez escrever. -Conde de
Aguiar. -Extrahida a [l. 168 v. do Liv. Iode Reg.
de Provisões, ~xpedldas pela Contadoria g~1'a1 da $egUllda Repartl{:ão dó Thesoltro, desde Malo de 1'808
ati! Fevel eil'O de 1810.
'
ORDElIt DE

29

DE NOVEMnRo.

lIIanuscripto auluefltico.

o Conde de Aguiar, do Conselho de EStado, etc. Faço saber á J unta da Admil1i, tração e
Arrecadarão da 'Real Fazenda da Capitania de S.
1)au10, qne o Principe Regente No so Senbor,
querendo estabelecer huma maior c mais constante regularidade nas communicações de ta Côrte e Provincia com as Capitanias centraes por
meio do Correio ora cxistente: Foi servido determinar: 1° que no principio do anno futuro de
1810 será impreterivelmente a S'abida do Correio
dessa Cidade de S. Paulo para esta nos dias 2,
12 e 22 dc cada mez, ti e cepção dos mezes de
FeTereil'o c Março, no primeiro dos quaas deverá ser no .lias 1, 11 c 21, e no segundo nos dias
5, 15 e 25; 2° que o Correio conductOl' da mala
devcI'à chegar a csta Cidade e entrega-la ao l1dministrador do Correio na ante,e pera do dia
assigl1ak'l.do para a partida, que será o mcsmo
tanto nesta Cidadc como ne a de S. Paulo,
ce S'ando a pratica elc se trocarcm as malas no
meio do caminho, poi que o Correio que daqui
partir, ahi ele'verá entregar a mala que, conduzir;
5° que no ca o dc não chegar por algum embaraço imprévisto a mala do CO/lreio antes do diél
assignalado para a partida, esla comtudo se ef....
feituilrá sendo mandada a mala no dia compe"
tente por outro 'conductor; 4.° ~rlle a mesma J uol

T(J~ro

I.

DE DEzEMnno.

Maullscripto aulheotico.

O Serenissimo Sr. Infante Almirante General
ordena que de boje em diante seja liyrll para
seus donos toda a madeira de vinhatico que entrar
neste porto, á excepção da que fizer-se precisa
para o fabrico das embarcações da, Corôa, e de
que V. S. erá insL1;uiuo em tal ca o.' Deos guarde a V. S. Quartel General,da Marinha, {~de Dezembro de 1809' ~José Esteves de S,eixas Gusmão Va conceBas. -Sr. José de Souza Louréir,o
Borges.
AVISO DE

PROVIS,io DE

4

5

DE DEZElImno.

Maouscripto autlíentico.

O Principe Regente Nosso Senbôt he servido
determinar: 1° . que Vm. 110 prbximo futuro anno faça expedir as malas dos Correios ,de finas
Geraes, S. Pau lo e dos C-ampos de Goitacazes
pela maneira seguinte: para Minas Gel'aes, em os
dias 1, 11 e 21 de todos os mezes, á e.xcepção dos
mezes de Janeiro, Fevereiro e l\Iarço, pois que
em Janeiro deverá partir o Correio nos dias 1,
I I , lU C 31; em Fevcreiro, nós dias Ia e 20, e
em 1\larço nos dias 2, 12 e 22; para S. Paulo, em
as dias 2, 12 e 22 de todos os mezes, á excepção
dos mezes de Fevereiro e Março, devendo partir
em Fevereiro nos dias 1, 11 e 21 ; e em Março,
• nos dias 3, 13'e 23; para os Campos, em os dias 5,
15 e 25 de todos os mezes, á excepção <,!os mezes
de Fevereiro e Março, pois qU<J será a partida em
Fevereit'o nos dias 2, 1'2 e 22; e em 1arço nos
dias 4, 14 e 2{~; 2° que a conducção das malas
seja feira sem interrupçãb ou troca no meio do
caminho, deven do o Carreio que pal'tir /:le qualquer das Admini trações conduzir a mala até a
entregar ao Administrador do Correio a que se
clidge; 5° que à ohegada do Corn:io de,rel'á er na
antevespera do dia aS3ignalado para a partidél, a
fim de baver tempo de se responder ás cartas que
se receberem; 4~ q'ue no caso de se não terificar
á chegada do Correio no dia competente, faça
Vm. expedir outro no dia assignalado pai"a a partida, que deve seI' impreteriYel; 5° e finalmente,
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que a correspondencia desta Cidade.c,o~ as Capitanias de Goia,z e de MaHo Grp o, se faça, pelo
Correio da Vil]a de S. João d',EI~ei, e a corres-o
pondencia COD;! o Pará pelo Correip ~eIVilla·Rica.
Deos guarde a Vm. Pa '0, em f5 de. .I;>e,ze.rI\~ro de
~ 80g. -Cqnde de Aguiar, "'T Sr. iilI~oe1.'.I;heod,o
1'0 da Silva, ~~q:tinistr'ldprç\o Co r~io ..Geral desta Côrte. -Exl7'aflido do I ~i'A'1
~e ~e{j. geml de
Orde'f}.S expedidas ás .[U'(I.t4S de l)'azenda.. a ,fi.' 177 v.

1:
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.,ManuscripLo aúLhbrlticoJ ,I,
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,

.

O Ç,onde de Aguiar, do Conselbo d'Estado, etc.
Faço saber á Junta da Real Fazenda da Capitania
da Bahia, que havendo-se publicJido nes.ta Côrte
o Alvará com força de l.ei datado em 17 de Junho
deste anno, relativo ao s 110 das quitações dos
herdeiros e legatarios, e sendo ·'remettido com
outros Exemplares,a essa. Junt'l para lhe fazer dar
inteiro cumpl'Ímento cm todo o di .tricto da sua
jUl'rsdicção: foi o'Princípé Reltente Nosso Sennor
servido determinar rrúe a mestria Junta 'obsel'l'e
literalmente o § 5 do dito Alvar~"concedendo
50.'11>000 réi a cada hum 'dos officiaes encarregados da cobrímça da taxa do .selld an'figo, a titulo
de ajuda de cu to p'or ano'o, e c!!l razão do accrescimo do seu trabalho. 0 que se 'participa ú dita
Junta para' que a sim·o cucl1pI'a ,'sem duvida ou
embaraço algum.' Joãb ·Oados Corr'êa Lemos a
fez no Rio de Janeirp, em 5 de Dezembro de 180g.
Franci co de Paulâ Cabra de l\lello a fez e~crever. -Conde de Aguiar.' < '1 -.1
Iguaes Provisões se ~xp.e~lirão ú;s Juntas de Fazenda das Capitanias ({a Paral1iba do Norte, Ceará; l\lal'al1bão e Pará. ':-Ea;trahida·d,o Eiv. 10 de
Reg. geral de Ordens e:cpndidas t/.s JUlntás de Fazenda a fi. 178 v.,
. l "i I
,"
\"

PROVISAÕ DE

9

,

.

~

DE DEZEMllRO.
I

'

,Manuscripto _autuentico.
I,

•

O Conde de Agui'ilr do Cons~lho d:EstaJo, etc.
l~a,ço saber.á Junta da Real Fazeo,da da Capitania
de Perl1ambuco, que, .sendo presente ao Principe
~eget;lte osso, Sel1h,Qr. o requ.erimento de FranCISCO de Sales ContiphQ e Pedro José da Cruz,
Arrematantes dos dizimos das l\l.iuncas das Freguezias ~e Iracunbeo, ~ Goiana, ,em: que pedião
prorogaçao de tempo por que foi estipulada
aqu~lla arrematação' para poderem fazeI' os respectivo pagament.?s, ao qt;Ial não l':umprirão pela
falt'l de _exportaçao, fl augmen.to do imposto
~o algod~o: e,seqdQ ,isto· o dito,reqlleomento e
lOformaça,o que sobre elle d~u 'essa Junta, foi o
mes~o, Sephor servido determina,r, que a mesma
JU~lta laça arrecadar tudo o que os Supplicantes
esti,'erem devendo do' pagamento.s vencidos- do
~bre~ito coo tracto, yi to que as l'3,zões que allegao s~o sem fundamento. O, que·se participa á
mel~clonada Jurrta pa,ra que assim o cumpra, sem
dUYlda ou e,mparaço algum. José Pinto da,Silya
Sampaio a fez no Rio d.c Janeiro, aos 9 de De-

zembro de 180g. Fianciséo de Paula Cabral de
Mello a fez escrever. -Conde de Aguiar. -Extrahida do Liv. Iode Reg. gemi de Ordens expedidas
ás Juntas de Fazenda a {l. 180. .
II

I

-
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Manuscripto authentico.

O. Con~e de Aguiar, do Conselho de Estado, etc. Faço saber á Junta da Real Fazenda da
Capitania do Ceará: que havendo-se-Ihe expedido pelo Real EralJio· a Provisão com data de IS
de Outubro deste anno, sobre ficar estabelecida
em regra a quantia de 200:t/JOOO l'éis, para Congrua annual de todos os Vigal'ios dos districtos
da sua jurisdicção, ou fos em collados ou encommendados, além de 2'3:t/Jg20 réis de linados
para guisamento, pagando-se pela Real Fazenda
25:t/Jooo réis de Congrua aos Coadjutores: foi o
Principe Regente osso Senhor servido determinar que, não obstante aquella Provisão, essa Junta"siga ó que antecedentemente se pratica,ra sobre'
as referidas Congruas, até nova ordem do mesmo augusto Senhor. O que se participa ti dita
J unta para assim o tel' entendido e fazer executar. Diogo Barbosa Rego a fr-z no Rio de Janeir.o, em 22 de Dezembro de 1 80g. - Francisco de
Paula Cabral de Mello a fez escrever. - Conde
de Aguiar.
Iguaes Provisões se expedirão ás Juntas de Fazenda das Capitanias da Bahia, Pernambuco,
Pará e 'l>.arahiba. -Extrahid{{ do Liv. Iode Reg.
geral de O,'dens expedidas ás Ju1tlas de Fazenda a

{l. IS4·
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DE DEZEMBRO.

Manuscripto allthenlico.

O Con elho da Fazenda, para proceder na al'rematação que lhe foi ordenada ~o contl'aetos
do quinto dos couros e gado em pé, do dizimo e
passagens de Viamão e Santa Victoria do Rio
Grande de S. Pédro do Sul, se lhe offerece a duvida, se nas condições com qne de\'e arrematar
devem sei' incluidas a quinta e decima segunda
com que na ultima arrematação se contractou o
pagamento a respeito do quinto dos surrões, dos
couros salgados e atanados, de que fazem menção as ditas duas condições, e que nas anteriores
arrematacões não tinbão entrado, não obstante a
Provisão' do Real Erario de Lisboa de 26 de Jun'ho de IS07, que as approvou, visto que esta
materia faz 11Um dos pontos de que tratão os papeis a respeito da ultima arrematação de tes contractos, sobre que o mesmo Conselho de\'e consultar a Vossa Alteza Real' na conformidade do
Aviso de 2'3' de Setembro do presente anno; e
como se não póde concluir a arrematação sem
Vossa Alteza Real detel'minar expressamente sobre as ditas duas condições, Vossa Alteza Real
será ~eryido mandar annunciar ao Conselho
como deve proceder na mesma arre~atação., Rio
de J~neiro, em 17 de Novembro de I.Sog.
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Resolução. -Proceda-se á ar'rematação com as
mesmas condições da ultima, comprehendendose neHas a quinta e a duodecima. Palacio do Rio
da Janeiro, 26 de Dezembro de 1809' -Com a
rubrica de Sua Alteza Real. -Acha-se a fi. 8 do
Li'/}. Iode Reg. de Conslútas do Conselho !ia Fazenda~ no Archivo da Secretaria dos Negocios do 1mperio.
'
RESOLUÇÃO DE

26

felicidade depende da fiel observancia das leis,
que não podem ser derogadas ou arguidas pelos
Summos Pontifices em materia tcmporal, alheia
da inspecção do Sacerdocio, e só propria e privativa dos mesmos Imperantes. E tendo subido
á Real presença esta Consulta, foi Sua Alteza
Real servido por sua Real Resolução de 26 de
Dezembro de 1809, tomaila na Côrte do Rio dc
Janeiro, resoher-quer'Jão havia que deferir. João
• dg Silva l\'Ioreiríl Paisinho. -Registado. -Lisbõa, 5 de Dezembro de 1812.-Roberto Gonçalves Co'elho.'

DE DEZEMBRO.

Trat. de Test. Gouv. Pinto.

.(0

Havendo o Principe Regente Nosso Senhor
mandado consultar pela Mesa do Desembargo do
Paço hum requerimento de Gonçalo Xavier Teixeira, Presbytelo secularisado da terceira Ordem
da Penitencia, em que pedia o Regio beneplaci":
to para a execução de hum rescripto da Santa
Sede Apostolica, em que lhe permittia o poder
hel'dar e testar: a l\lesa, depois de ter ouvido sobre este requel'imento o Desembargador Procurador da Corôa, consultou ao mesmo Seuhor, que
não devia conceder o Regio beneplacito a este rescripto: porquanto ficando o su'ppLicante pela profisSão religiosa espiritualmente Iig'ado ao seu voto,
ficava ao mesmo tempo, e por esse mesmo 1'acto,
ligado ao preceito das leis do Reino, que o inhibem de herdar e testar; e que su,pposto que a
graça da secularisação moderasse ou rela'xasse
alguns effeitos do mesmo voto, não podia comtudo alterac os effeitos e a sancção das leis civis,
e meramente temporaes, devendo por tanto reputal'-se hum tal rescripto alcançado ob e subrepticiamente, porque em quanto á faculdade de
herdar, era' esta não só opposta ás expressas leis
do Reino, e ao direito por ellas estabelecido e
adquirido por terceiros na ordem das successões
hereditarias, mas tambem aos direitos da Corôa
no caso de vacancia por falta de outros herdt;iros; e que em quanto á faculdade de téstar com
igual resistencia a outras leis do Reino, ainda
mais se oppunha aos direitos da Corôa, pOl'que
não podendo o Convento succeder a este supplicante depois de secularisado, e não podendo eHe
igualmente testar pela inhibição legal, devia
vagaI' para a Corôa a sua herança. Que aos Sobel'anos Imperantes pertencia conservar illesos os
direitos da Corôa, e a sua autoridade, mantendo
O' bem do ·Estado e dos vassallos, cujo socego e

•

.
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Manuscripto .authcntico.

.

Atte,ndenâo á r~presentação que puzerão na minha Real presença as Damas Camaristas da Princnza do Brazil, minha 'sobre todas muito amada e
presada Espos3:" e' á considCJ'ação dos seus empregos: hei por bem fazer-lhes mercê de que, em lugar 40 'ordenado de 800:ti!000 l'éis por alma que
até agora ~evavão, venção 'I :ooo:t/:>ooo de l'éis, que
he o mesmo que d'antes percebião, e lhes será
pago aos quarleis pela- folha respectiva, com o
vencimento do Iode Outubro deste anno em diante. O Conde 4e Aguiar, do Conselho d'Estado, e
Presidente do meu Real Erario, o tenha assim entendido e faça executar sem embargo de quaesquer lcis ou disposições em contrario. Palacio do
Rio de Janeirp, em 29 de Dezembro de 1809,Com a rubrica do Príncipe Regente Nosso Senhor. -Ea;trahido do Liv. 2· de Reg. de Decretos
dos annos'de
1809
a Julho de 1811" a {l. 54.
i
.,
I
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. lIIanuscripto authcntico.
I

'

O Serenissimo Senhor Infante Almirante General junto'á Real pessoa do Principe Regente
osso Senbor, ordena que Vm. determine hum
dia cada sem;l.DU, em que compareção na Academia Real dos Guardas-l\larinhas os Lentes necessarios, ainda que, licenciados, para os exames de
pilotos e derrotas, a fim de que não haja demora
de despachos de navios que seja prejudicial ao
Camm.eccio. Quartel General da Ial'inba, 50 de
Dezembro de 1809. José Esteves Seixas Gusmão
Vasconcellos. - Sr. José Maria Dantas Pereira..

AVISO DE

4

DR JANElnO.

pOl' Avi o da data deste, ordenar que no Conselho da Fazenda se jizesse ,o assentamento da pensão annual de So:jj)ooo réis, de que tem mercê
Placido Manoel Alvares. da Siha, Inquiridor do
Juizo das J ustificaçõe~ do Reino, para lhe ser
paga pelas folhas ,dos ordenados, do ,dito Conselho, na mesma .conformidade como 0$ recebia em' Lisboa ~ e ordena outrosim o mesmo
Senhor, que plllo Real Erario se sati~faça ao
dito Placido Manoel o, que se lhe dever da referida pensão desde o Iode Dezembro de 1807, até
que seja incluido na respectiva folha. Deos guarde a V. S. Rio de Janeiro, em 4 de JaneiI,:o de
1810.-Conde de Aguiar.-Sr. Francisco Bento Mal'Ía Targini. - Aclta-se â (l.
ao Liv. 10
de Reg. de Avisos e Portaricu da Fazenda Real, no
Arcltivo da Secretaria do lmperio.

6,

DE
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Dll J'A.NEIRO.'

l\Ianuscripto, authentico.

Levanelo á presença de Sua Alteza Real o rcquerimento de Antonio Fernandes Machado, Thesom'eiro da Alfandega desta Côrte, sobre que
V. S. informou em 22 de Dezembro do anno passado: he o mesmo Senhor servido, confol'mando-se com o s'eu parecer, que o Supplicante possa levar hum por cento'do importe que arrecadai'
dos negros novos que entráo neste Porto; e
que os mais The oureit'os encarregados da arrecadação das outras rendas pertencentes todas ao
cofre da Policia, sejão d.eferidos na fórma .da
mesma informaçáo, desde o dia em que principiarúõ as suas respectivas cobranças. Deos guarde a V, S. Paço, 5 de Dezembro de ] S10.Conde de Aguiar.-Sr. Paulo Fernandes Vianna.
DECRETO DE

5

i2

~lanu&criptl'

Manuscripto authentldb.

o Principe Rege~le Nosso Senhor foi servido,.

A.VISO

OFFICIO DE

DE JANEIRO.

Manuscripto authentico.

Attendendo ao que o Supplicante representa:
hei por bem dispensar para que, sem embargo
do lap o do lempo, sc faça obra pelo Decreto de
25 dc Janeiro de 1809, pelo qual fui servido fazer mercê ao me mo Supplicante de hum lugar
de Conselheiro do Conselho da Fazenda de Capa
e E"pada. O me mo Conselho o tenha assim entendido e faça executar. Palaoio do Rio de Janciro, em 5 de Janeiro de 1810. - Com a rubl'Íca do Principe Regente osso Senhor.-Aclta.e a (I. 252 do Liv. Iode Reg. de Decretos, no Arcltivo da Secretaria do Imperio,

DE JANEIRD.

authcntico.

111m. e Exm. Sr. -o Sercni simO' Senhor Infante Almirnnte Generai junto fi Real pessoa ~o
Principe Regente Nosso Senhor ordcna,,(INe V. Ex.
passe as 'ordeo.s neccssarias para que todas as praças,quer do navio armados, qupr tia Brigada Real
da iUarinha, que forem J'emellidas docntes pam o
Hospital Real, de,ycl'úÕ ali estar para serem recebidos ús oito' horas da manllã, cxccptuando
aquelles casos que, não admittindo demora, exigem prompto remedia. Deos guarde a V. Ex.
Quartel General da MariIaha, 12 ele Janeiro de
1810.. -José Epteves de Seixas Gusmão Va concellos. -SI'. Ródt'igo Pínto Guedes.
ALVARA' D~

15

DE JAK;llRO.

. Céll. Braz. - Delgado.

Eu O Principe Regente faço ~ber aos que este
meu Alvará coIl). força ,de leí virem: que sendo-me
presente a falta de Adoi.i,ll>,tração.dc just\ça que!Ja
nas Villas e Julgado do jnterior da Comarca de
Pernambuco, por não podcr o Ouvidor fazer as
~om~eten~cs e necessarias COITciçõcs, por muito
occupado nos obj'ectos e incum6encia do meu
Real serviço, que estão a seu cargo, na Cabeça da
Comarca; e porque e ~a lic lão asla' e e:\:tensa
,que ãbrange hum. dilatadissimo tç{Titorio, Lamando-se pOl' isso impraticavel e até impossivel, que
hum sq Ministro po a sali fazer a lantos e tão
co'mplicados'encargos; e re nltando de semelhante falla muitos damnos ao bem tIo meu Real serviço, não sc realÍsaodo os 'i~l teresses e utilidade
publica, que farão causa da inslituição das Cor':'
reições, e a tranquillidadc c oçego dO,smcus fieis
,'as a110s habitadorê, daquellc ,'aslissimo paiz,
que não gozão da seg'uran a pc soaI e elo direito
de propriedade com aCluclla firmeza que devêrão
espel'ar da autoridade publica e abrigo das leis,
pela impunidade dos delictos, a que dão motivo
os que estão encarregado da administTação da
Justiça que não cumprcm a obrigações de seus
cargos, ou por falta de forças, Oll por ignorancia,
ou ainda por concussões e aITeições particulare ,
maiormente não sendo advcrtidos ou punidos nas
annuacs Correições que se dcverião fazer: e con'Vindo occorrer a estes fUllc li imos males com
providencia saudani quc pússão unir e apertar
mais os vinculos da sociedade civil, augmentar
a henefica influencia das lei e segurar a sua observancia, para que não continuem os abusos"
desordens e perigosa cooscquencias que resultão
da impunidade dos crimes, e possão aquelles habitao~es gozar dos ,'antajosos provcitos <lue são
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necessaria co.nsequenoia de buma vigilante Pôlicia
e exacta admini tra ão da Justiça: hei pOl' bem
detennjnar o segl1inte. '
I. o fI a"ed huma nova Comarca, que se ha de
denominar do Sertão ele J>~rnambuco, e comprebenderá a ViUa de Simbres '. os Julgados de Garanhuns; de Flores na1tibeira do Pajahu, de Tacaratu, de Cabrobo, a Villa de S, Francisco das
Chagas, na Barra do Rio Grande, yulgarmente
chamada da Barra; as Povoa~ões do Pilão A'reado, .Campo La&go e Carunhallha, que hei por
bem desmembrar da Comarca de,Pernambuco. E
porque a Villa da Barra do' 'Rio Gl:ande pertencendo á Capitania de Pel'llarnbuco era da Çorrei ão
da Jacobina, por estar mais proxima a elLa do que
á Oahcça da Comarca respectiva, sou outrosim
senido ordenar, que fique pertencendo a ua Corl'eição á nova Com:lrca, vi to que cessão com esta
creaçiio os motivos ref'ridos.
2. o r os ~obi:editos territorios exercerá o Ouvidor toda a jurisdicção que compete pelas minhas
leis e ordens aos OU"ídores elas Comarcas, e especialmente a que competia nel1es ao Ou vidor de
Pernambuco; e para satisfazer plenamente as suas
obrigações" sou serviLlo crear hum Escrivão da
O~Hirloria e hum Meirinho, que seJ'<lõ providos
em quanto não tiverem proprietario, pela maneira com que naquella Capitania são providos os
de mais OLUciaes de Justica.
5. o O Ou vidor que eu fôr servido nomear para
esta no"a Comarca, procedendo ús aVCl'iguações
necessarias sobl'c as commodidades locacs, me
proporá a VilIa que de,'e ser Cabeça da Comarca, attendendo ú situação, de modo que fique no
meio deUa, po.dendo ser; e designando os mais
motivos por que lhe parece appropriada e mais
commoda aos meus fieis vassallos'habitadores daqueIJes eli trictos.
4. Vencerá o Om'idol' o ordenado, propinas e
emolumentos, que vence o da Comarca da Jacobina; e o Escri vão e Meirinho os salarios, caminhos e raza que percebem os da mesma Comarca ela Jacohina.
5. o C onstando-me que para melhor e mais
exacta administração ela justiça, convém que se
erijão em ViUa os Julgados de Pilão Arcado e de
Flol'es na Ribeira do Pajahu, que tem para isto
~uJ]'icieocia local e gr'ande pO"oação : hei por bem
e me praz erigi-los em ViIla , e ordc\1al' que o
Ouvidol' da Comarca passando áquelles lugares
proceda a esta erecção, fazendo os e tabelecimentos necessarios, elegendo as pessoas da Governança na conformidade das mais Villas deste Estado, com Juizes Ordioarios e Camaras, como
prescrevem as minhas leis e ordens Regia; e me
informará de .quantos e qnaes omcios convem
crcar àttenBendo á necessidade absoluta, para eu
deliberar o que fÔI' justo.
6. o Devendo ser a administraçiio da justiça uniforme em todas as VilIas deste Estado, e sendo
pur lei estab!3lecido, que nas em que não ha Juizes de Fora, administrem a Justiça os Orelinarios,
sou servido ordenar., que na ViIla da Barra do Rio
GI'llnrle'baja Juizes Ordinarios, bem como na que
ora mando crcar.; '6 hei p.or abolidos O'S que havi'a
0
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com jud dic ão menos '<fue ordinaria e mais'atnpia que a dos Vimenarios, e por derolJ'aCio o Regimento que e lhes deu na Pro,isáo de 2 de Outubro de 1745, como se nunca tive se exi tido.
Pelo que mando, etc. Dado no Palacio do Rio
de Janeiro, em 15 de Janeiro de 18 JO.-PmNcIPE
com guarda. '- Conde de Aguiar, - Com os )'egisÜJS

competentes.
ALVARA.'

DE

15

DE JA. 'Bmo.

Coll. Braz. - Delgado.

Eu O Principe Reo'en te faço saber aos que o
presente Alvará com força de Lei virem, que ha"endo-me con taclo em Consulta do Con elho
Ultramarino de 7 de Agosto de 1802, que muitas
eias Vil/a deste Estado, tendo crescido cm população, commercío e riqueza, necessitavão de
Juizes Letrados, para que fosse melhor administ\'ada a Justiça, con ervada com maior exaetidão
a tranquillidade interna, respeitados, como convem, os direitos de segllrançã pes oal, e ele proprieelade;- decididos com mai imparcialidade e
inteireza os pleitos e desavenças dos meus fieis
vussallos habitantes das sobreditas Villas; e mais
bem executadas e respeitada as minba Leis,
do que derende a publica felicidade: fui servido
por immediata resolução minha de 5 de Novembro do referido anno, dirigida ao mesmo Conselho, ordenar que se procedesse a averiguar
qllues erão as Vi lias que e achavão na recontadas circunstancias, ouvindo-se os Ouvidores
das Comareas, e as Camaras respectivas: e havendo-me informado os (;oYe~'nadore interinos
da Capitania da Bahia, que as ViUas de Santo
Amaro da Purificação, e de S. Francisco, da Comarca da mesma Cidade, mereeião aquellá providencia, pela pro periuade do seu commercio,
agricultura, augmel1to de população, extensão e
fertilidade do seu territol'Ío: hei PO;;-9.c1ll e me
praz crear para ellas bum Juiz de Fura do Civel,
Crime e Orfão , com o ordel1adQ, prop~nas e
emolumentos que yeoce o Juiz de Fóra da Villa
da Cacboeira; e residirá em qualquer deHas, como fõr mai conveniente, não faltando ii administração da ju 'ti a na outra, com a promptidão
gue convem ao Meu Real Serviço.
, Pelo que maneio, etc. Dado no Palacio do Rio
de Janeiro, aos 15 de Janeiro de 18JO.-PftIN.
CIPE oom guarda. - Conde de Aguiar. - Com os

registos competentes.
ALVARA' DE

15

DE JA~Erno.

Col!o Braz.

- Eu o Príncipe Regente faço saber aos que o pre. sente Alvará com forca de lei virem: que ba,endo-me constado em Consulta do Con~elho Ultramarino de 7 de Agosto de 1802, que muitas Villas
deste É tado, tendo crescido em população, commel'cio e riqueza, estaváo em notoria precisã.o .de
Juizes Letrados, ,para que fosse melhor ~dmlOls.
trada a Ju tiça, conservando-se com maIS exactidão a tl'ariquillidad'e interna, e respeitando-se, co55
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mo con vem, os direitos de segurança pessoal, e
de propriedade, e decirlindo-se com mais imparcialidade e inteireza os pleitos e desavenças dos
meus fieis Ya~ alLo~ habitantes das subreditas \'illas: fuí servido, pOI' immediala I'esolução minha
de 5 de ovembro do mesmo anno, dirigida ao referido Con elho, ordenar que se procedesse a averiguar quaes erão as Villas que se achavão nas recontadas circunstanci.as, ouvindo-se os Ouvidores
das Comarcas, e as respectivas Camaras : e fiendo-me presente por informação dos Governadores
interinos da Capitania da' Dahia, qua a Villa do
Rio das Contas da Comarca da Jacobina, pela sua
papula. ão, augmento de agricultura, e prosperidade de commercio, era huma das que mais merecia aquella providencia, malormente peIa muita
di taneia em que estava da cabeça üa Comarca:
hei por bem e me praz crear hum Juiz de Fúra
do Civel, Crime e Orfãos para a sobredita Villa e
seu Termo, com o o!'denado, propinas e emolumentos que vence o Juiz de Fóra de nIarianna.
Pelo que mando, etc. Dado no Palacio do Rio
de Janeiro, em 15 de Janeiro de 1810. - Pl11NCIl'E
com guarda. - Conde de Aguiar.- Com os registos campetentés,
.

'Pelo que mando, etc. Dado no Palacio do Rio
de Janeiro, em 15 de Janeiro de 1810. -- PRINCIPE
com guarda. - Conde de Aguiar. - Com os regi5t{)S competentes.
RESOLUÇÃI) DE

22

DE jA. 'EIRO.

lIianuscripto authentico.

.

Antonio Soares de Paiva', como Sacio e ProElUlador de José Vieira da Ounha~ representa', que
aceitando as· condições com que fo):ãl) arrematados os dizimos da Capitania do Rio Grande de S.
Pedro, se digne o Conselho conferir as tres condições seguintes, que não prejudicão ao interes'
ses de Sua Alteza Real, nem ao seus fieis vassallos.
1.' Que -os- Contractadores e seus Socios pagaráõ o preço do Contracto, ~ue terá principio
))'0' l° de Janeiro de 1810 e unda'l'á 00 ultimo de
Dezembro de 18) 2, e se dividil'Ú o preço do Contracto em doze quarteis, dos quaes pagal'áõ o primeiro em o l°cleJulho de 1811, esuccessivamente irão pagando de ti'es em trez mezes, até
que 'fique satisfeita aRcaI Fazcnda; ou coo forme
(). AIl'urú de '} de Abril de );;'75, que habilita os
boçadores e ordena os pagamentos/serem de hum
ALV-ARA.' DE 15 DE JA.NEmo.
anno sobre ou1rQ cm dous iguaes seme tres, vencendo- e o primeiro em o l° de Julho de' 1811 ,
Cõll. llraz.
o segundo no ultimo ele Dezembl'o do mesmo anEu o Príncipe Regente faço sabeI: aos que o no, e sucees ÍYamente irú0 pagando da mesma
presente Alvará com força de lei virem, que ha- fórma os annos de 181.2 e 18113.
2.' Que os Commandantes das Fronteiras não
vendo-me constado em Con. ulta do Conselho
Ultramarino de 7 de Agosto de ) 802, que muitas ponbão embará~o a·lg·um ú entrada dos gados dos
Villas deste Estado, tendo prosperado em povoa- dominios he~pan'hóes, para se povoarem os camção, commercio 'e riqueza, necessita vão ue Juizes pos ~ e aug'mento de muitas- Fazendas dos dl)miLetrados, para que a J u Liça e' admin istrasse Dios de Sua A.lteza Real, prejudicando-se com esta
com exactidão, desioteres e e imparcialiuade, e prohibição a maior parte dos novos povoado'res
para que os seus habitante conseguissem a con- e moradores da Capitania, que podem aUO'menservação da segurança pes oal, dos direito de tal' as uas Fazendas, e,a elles Contractadores pelo
propriedade e foss'em decididos os seus pleitos, dizimo que percebem, saIYo se houver ordem em
e desa,'enças com mais intclligencia e integri- contrario desta Capital, pela qual não terá validade: fui servido, por immediata resolução mi-: dade a condi cão.
.
5.' ,Que s~ não prohiba a sahida dos trigos do
nha. de :5 ae o embro do refel'ielo anno, dirigida
ao me mo ConselllO, ordenar que se procedesse di1Jimo para ~ta Côrte, assim como torlas as emna averiguação de quaes erão as Vil1as a quem. barcaçõe , que carregarem nos portos da Capitaconvinha a reêontada providepc1a, ou vindo-se nia seráõ a preferir o recebimento dos mesmos
os Ouvidores das.Comal'cas, e as Camaras respec- trigos do contraot.o, sem alteração alguma nos fr.etivas; para que por fàlta della não experimen- tes; pedindo-se ([ue, se aclare a condição dos mQtassem os meus fieis 'va sallos os daronos que radores que pagão o dizimo do trigo, serem ol:iril'esultão da menos exacta administração da J us- gados a pagar com trigo perfeito, conferindo em
liça: e havendo-me informado os Goyernadores tudo con forme a quantidade e qualidade que Bainterinos da Capitania da Bahia, que as Villas ele queUe anno colherem,oom pena quaudo o COI1.Jagoaripe, e i\laragugipe da Comarca. da mesma traria fação.
Cidade e tavão nas circu"nstancia de merecerem
Respondeu o Desembargadór Procurad'or da
hum Juü Letrado ,.pelo augmento da sua popu- COl1ea e Fazenda: Como os fiupplimintes aceitão
lação agriculLura, eommerció, extenção e fer- a condições com que foi arremataao este· contilidade do seu te nÍloI'i o- : hei per bem e me tracto na ultima arrem.atação, que ão aquellas
llraz crear para ellas hum Juiz de Fóra do .Civel, m smas com que tem àndado em pra 'U presenteCriD,le e Orfão, com. o ordenado, propinas ·e mente., e já te've lanço de outros diversos lançaemolumentos que vence o Juiz de Bóra da ViIla .cI.ol'es, não se dcHe admibtir aos supplicaotes landa Cachoeira' e re idirú onele. fôr m~is con I'e- ço algum que não seja com estaslidentioas conniente, não faltando á admini traçào da Justiça dições. Como porém algumas ,das condi ões aqui
nas mai po oações da lia juri di<lção, com a apontadas por elles- merecem con icleraçãb e se
promptidão que convem aO ~leu' Heal Serviço.
devem levar á Augusta presen-ça de Sua, Alteza
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Real, sem oomtudo se suspender a ultimação da.
arrematação do referido contracto, devem os supplicantes proceder' no seu lanço até ultimarem' a
mesma arrematação, sem re peito algum ás no'''as
oondições offer:ecidas, na certeza de qU,e ainda
quando' não sejão concedidas, ficará ubsistindo
sempre sem abatimento algum a mencionada arrematação. He certq que o AlYará de 7 de Abl'il
de 17.75, expedido para animar os Rendeiros dos
Contractos de semelhantes [ructos, que são naturaes das terras em que elles 'são prod'JZidos, estabelece que os pagamentos .sejão estipulado com
a expressa declaraçã? de que seráõ feitos hum
annO sobre outro em dous iguaes semeslJ'e,,: Po.:.
rém a ultima arrematação' não foi celebrada nesta
conformidade aJJsoluta, 'porque ainda que {orão
estipulados os pagamentos hum anno sobre outro, não forão em dous seme tres iguaes; mas im
em quartei , que ti\'erão principio em Abril. "ão
se de"em por tanto alterar esta condições, tanto porque as im se mandão arrematar os contractos da Rcal Fazenda pela .lei de 28 de Junho de
1808 no tit. 7 § 15, quando determina qu~ as
arrematações se 1'a-ção com as mesmas condições
com que antccedentemente se tinhão.anematado,
como porqlle a di.'posição da mesma lei no tit. 3°
§ 2 não se oppõe a ~:sta dispo ição' uo citado
§ 13. E por isso sómente nesta conformidade se
de"erá entender a primeira condição apontada
pelos supplioantes: quanto ii segunda cemdição
igualmente apontada por elles sobre a entrada dos
gados rIos dominios he panhóes, ella me parece
digna de altenção. Porí]ue sendo esta eolrada sómente prohibida por huma razão politica, já em
Portugal se considerôu digna de Pro"idencia, expedindo- e ordens aos l\iini~tl'Os das Fronteiras e
ás Alfandegas dos Portos seccos para eixarem
entrar quantos gados se pudessem introduúr da
Hespanha, pela' utilidade que resultaya da maior
ab.undancia com qne se fertilisava o l1eil1o , ficando subsislindo a prohibição la sahida des mesmos
gados para, fóra dos uominios de Sua Alteza Real.
Quanto á terceira condição, he igualmente digna
de atfenção, porque nao se devendo em regra
prohibir a qualquer proprietar'io o uso e commel'.oio dos seus gemera , nem mesmo podendo ter
lugar a proldbiçao da exportação dos trigos ainda
em caso de esterilidade, senaõ' a respeito 'da terça
parte nos termos da lei do Reiuo, ella.não deve
ter lugar a respeito dos trigos é gencros pertencentes á Realli'azerida, como são estes trigos emais
frUClOS dos dizimos remàtados~ A ultima clausula
desta terceira condição concernente á preferoocia
da conducção dos trigos e mai generos deste'Con:..
-traoto sem alteraçã,> do pr'eço do fretes, já foi concedida na condicão 18' do Contracto antecedente do quinto dos' c uros., E por isso n~o ha razão
para que não seja. agora igualmente concedid'a,
huma vez que a' na"egação não sofrre prej uizo,
porqne a preferencia só tem luga' tanto' PU); tanto. Nesta oonfQrJEídadé porém se ae,lerá consul-tal' o mesmo'Senhu); sem suspensão de an:ernatação. Parece ao Comelho·, l) mesmo que diz o Deserhbargaa-or Procurãdor da Coroa e Fazenda, na
sua 'resposta. Rio ,.'em 19 de Janeiro de 1810.
0
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. Resoluçiio. -,Como par,ece ao Conselho, quanto á primeira e terceira condição; pelo que loca
á segunda, não ha que deferir. PalaQio do Rio de
Janeiro, 22 tle Janeiro de· 1810. - Com a rubrica de Sua Alteza Real. - Achà-se a fl· 8 a 9 v. do
Liv. I" ele Reg, ~e Consultas do CcnsfJlILo da Fap'enda no .Ilrchivo da Secretaria dos egooios do Imperia.
ÁiVARC DE

22

DE JANEIRO.

·Col!. llraz. ....: Delgado.

I

"

Eu O Pl'incipe Regente faço saber aos que o
presente Ah ará de Hegimento "irem que hay'en<.lo-me repre entado o ,Physico Mór do Reino,
quanto era necessario e util ao bem do Meu Real
Serviço, que e formalisasse hum noyo l1egimento, não stJ para se e tabelecerem proYidencias
uteis ao fim da ln ·tjtuição desle emprego, que cu
fúra serYiCloinstaural', abolindo e extinguindo a
Real Junta do Porto ledicato pelo- Al"ará de 7
de Janeiro do anno passado, mas lambem para e
regularem por elle os .. eus Delegados: e não devendo ser a jurisdicção que lhes conu'ei, arbitraria e desconhecida, o que eria despotico c contrario ir autoridade publica e particular dos meus
fieis vassallo : e não podendo já ér ba tante
para se conseguirem estes uLeis fius o Regimento
de r6 de Maio de 1744 por diminuto, e p'orque,
tendo ido feito em tempos remotos, não podc
quadrar ao pl'esenle, como de ordinario acontece
em materia de legi lação, que cumpre alterar,
accrescentar ou upprimir, seg'undo exig'em as
circunstancias impreYi 'tas ql)e traz oomsigo o
andar e serie dos tempos': de ejando fixar regTas
inalteraveis irs pessoas empregadas no meu Real
ser"iço, para que não aconteça exceder'em os
limite da jurisdioção marcado nas minhas leis e
i>rdens, e que e.t;JS sepo publicas e conhecidas
-de todos, que as rleyem g'uardar e cumprir, e con:
vinbaycis ii situacão e e ·tado das cou a : sou er'vido, em confor:mid-ade do que me foi propo to
pelo Pby ico 1\1ór de Reioo, determinar o ses·uinte.
1. o O .Juiz Commi-sario Deleo-ado do Physi'co
Mór do Reino será lUedico formado na nhersidade de Coimbra, ou em' oulra que se cr'ear neste,Reino. O' seus prov'Ímentos 5eráõ triennaes, e
'podel'úõ ser ruconcluúdos cada' tres annos, se oão
houverem queixa, na confobnidade do Alvará
de 25 de ovembro de 1808, e g'ozará ele tod-os
o pri"Vilegios que pertencem ao ~lagistrados temporaes pelas.minhas leis e ordens.
2. o Terá hum Escri"ão do eu caq;o, dous Visitadores Examinadore que. sejào Delicarios ap-proyarlos, humJ\leirinho e seu E cl'Íyão. omea.rá e tes omcios na- pessóas q\le conhecer habeis,
,quando não forem nomca:dos pelo Pbysico nrór elo
Reino, O' quae . entl'arilõ logo. a senil', endo
porém obrigados a apl'eseiltm' os eu l'e pectivó6
pro"wenLos do Phy jeo 1\1ór do Reino, no tempo que lhes fôr con ignado nas nomeações, e não
.fi fazendo· fical'áõ uspen o •
i
3. o· A todos dará clle a pos e e jUl'amento, e a
elle a 'da);á d Corregedor 'da Gomacca:da Capital,
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e para a do Escrivão mançlará chamar 'qualquer
Escrh'ão do J udi 'ial q\Je faça o t'ernno. Além dos
dous Officiae d{) Jui:t.ú poderá nomear os c[Ue forem ncces al'ios na occasiões de algumas diligencias para lugares di tantes"
4. o Gonstunllo-lhc por meio legal erro de olJiGio dI} qualquer dos Officiaes 'f.Juc perante el1e ser'Vem, procederá a rOL.lIlar:lhe_culpa, &uspendendo-o se fôr prlll)Unciado réo, e -dando-lhe o compelente lilTamênto nos termos qne se praticão
naqueJle Juizo com os (le.J;llais réo'. Na injurias
e desobediencia, autoará os culpados e remetteril
o auto ao Physieo Mór do Reino, citada a parte,
e obrigando-a a affiançar o julgado e senteuciadtl;
e poderá e eus officiaes usar Je.armas defezas
'
quando lhes convim'.
5. o Poderá subclelegac pa,ra os l'llgares remotos
onde hão pos a ir, na pe~soa C(l\C Lhe parecer
mai idonea, nomeando-lhe Escrivão, Examinadores c OlIiciaes,' e será elLe o Contadór do seu
Juizo, por ser privativo, governando-se pelo Regimento cl0S COITcgeclol'cs, Não poderú ser nomeado pal:a examcs e vistorias do Judicial em
concorrencia: com oulros Profcssores, e nas J unta Totarú em ultimo lugar, não éomparecendo
algum mais ,autorisac!o, como por exemplo qualquer membro da antig'a J lIntat do Proto lUedicatp
ou que ten]'3 Carta dc Conselho,.
6. o Em todos os Ingares da sua jul'isdicção Yisitará as 'Botica que nelle hon-vcrem, aoompanhado do Escrivão, ,Visitadores, Meirinho e seu Esorivão; e antes crue proceda á ~'isita, darit o juramento dos Santtls' Evnngelhos ao BOlicario, de-'
haixo do qual declare e lcm na sua officina medicamento ou utensilios emprestados; examinando-se se tem Cártas passadas em l'úrmà, firmadas
com o' el10 das Reaes Armas na ChaLlcellaria M.ór
do Reino: se tem o Regimcnto para o preço dos
medicamentos, se tem os pesos e balanças ~(reri
das, se as balanças são iguaes, se 05 medicamento estão feitos com a perfeição e 'bondade que
manela a arte Phal'maoeutica, e se neUes existe
aquelle igor e efficacia, que pos a produzir o erfeito para que forão compo tos e são applicados.
Se os utensilio e tão com o aceio e limpeza que
se rcrluer, se os vasos cm quc e, tão os medicato tem os' seus respectivos lotl:eiros á vista para
não ha I'er engano 110 tirar de algum, se as receitas que guardão estão sommadas pelo Regimento. Verá tado os imples e campo tos sem excepção, alguma, e se achat' que se lhe occultão alguns, mandará dar busoa nas ga~'etas, ou on<1.e
tiYCl' u peita que estão e condidos e fechados, a
fim dc hclies e fazei' o dendo exame. Todo o me,dicamento imple , ou oomposw, que fÔI' julgado
incapaz e. com defeito, o Juiz Commissario Delegado O· mandàrá queimar, ou lanç~r fóra em
parle 'donde não pos a ;tomar-se a recolher, sem
,mai appellação. Se o Boticario não e ti YC1' O1,tido ao roeno, do medicamentos mai usaJo dos
Medico e CirUl'giões do pai7., O .me mo Juiz lhe
mandarú fechar a Botica até se 'mo trat' sortida,
ou o condemnará a seu arbítrio. Se o Boticario
der.por mspeHo a algum Examinadol', o que será
aulC& da tisita, e O Juiz aGhal1 que 4e legitima a
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súspeiçãol, mandará retirar ao suspeitado e ébamal' oulil'o "Buticario ap~roYado, podendo-o coo1p,ellil', até fazendo-o Vil' debaixo de prisão, e a
este dará o juramento do estilo.
•
,
7_ o Quando os dous Examinadores di cordarem no voto, desempatará o Juiz Commissario :
todos os fjlue quiz:erem appellal'lhes.mandarqlcscrever a appeliação para 'o Physico l\lór, do Reino,
a quem compelem prirativamenle todas as appelIações e aggral'os ueste J UlZO,
8. o Achaudo-se alguma 1,olica ab:crta sem ter
Botical1io approvado, mandará fecha' la e fazer
auto com prova necessaria, citada a parte para a
reme.sa, e para dar fiança ao julgado e entenciado. Quando' ,suceeua não se fechar a botica
depois de feita a notificação para isso, 'o Juiz
Commis, allio mandará pelo seu Escrivão e Officiaes remover fodos os medicamentos para o de~
posito geral ú'cu ta do que estiver administrando
a botica formando auto de de obecliencia, e remetlendo-o, guardadas as solemnidades acima
referidas. A hotica depositada não sabirá dó deposito sem ordem do Juizo, e esta não se passará
sem preceder hum a j ustifioação dc c[Ue os medicamentos são para BOlicario approvado.
9, o Nenhuma botica será isenta destas visitas,
por ma.js privilegiada qne se considere, sem, exceptuar a mesma da casa Real, e a dos Reaes bospitaes, e só mente o será a da Universiuade. Tamhem:serúõ visitadas as lojas ue droga pela me ma
fórma, que as bolicas, só pelo que toca áqueUes
generos que eBlrão na composição dos remedias.
10. o As referidas bOlioas, e lojas de drogas nos
termos do § antecedente, serúõ ~'isitadas todas as
veze que parecer necessario e convcnienle, fazendo-se toda a diligencia para que de antemão o
não saibão os Botical'ios e Droguistas, e tenbão
tempo de pl'el'cnir-se, e seritõ estas visitas gratuita . De tres em tres annos porém se farúô infalliTelmente, e pagar:l cada huma das boticas, e
lojas de drogas por ellas para o Physico l\lúr
5:t/J6oo réis; para o Juiz Commissal'io 5:t/J200
réis; para cada 'hum dos Examinadorcs 1:t/J4.00
réis; para o Escrivão {,50 réi ; para O leirínho,
e seu Escrivão 700 l'éis. Do pagamento destas
propinas sómente lle isenta.. a hutica da casa Real.
11. o Nos lugares distantes mais de hama legoa
da residencia do Juiz Commi sario, terá este, o
Escriyão, Examinadores e Officiae , .caminbo; e
e trada pelo Regimento dos Corregedores, rateada esta ue pe~a pelo Boticarios visitados, e os
réos das devassas, q ue se tirarúõ néL occasião da
mencionada ~'isjta, a fim de se poderem supprir
;lS despezas elas i oro'adas.
12. o Os Boticarios que tamhem forem droguistas pagaráõ duas vi ilas pelo exame que
igualmente se ba de fazer ás dl'ogas. Os sous pesos e mediJas devcm ser cins, e não medicinaes,
nem devem vender oompo ições da pllarmacia.
15. o A.éabada a visita se passará buma certidão
-emlTIom'e do Juiz Commissar.io, e assignada tamb-em pelos Examinadores, na qual cons~e as Iboti-cas que (se visitÚl'ão ; as suas qualidades declaradas
oom as letras B. S. R. iniCiacs das palavras ,Boa
.suffic'icn~e, RepI'ovÃida; se se lh!l ,c4au 'regimcqto,
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pesos aferidos, aceio de utensis, e vasos; Dons
ou máo~ mecUcamentos; e esta certidão será remettida ao Physico Mór do Reino, Além deUa, o
EscrivãQ passará a cada Botical'io OQtra do mere:"
C.imllnto que ,lhe, foi julgado, fazendo neHa o devido elogio ~os que tiverem, servido 'ao publico
com desempenho; e esta certidão senirá de licença chamada de conlinuação, devendo apresenta-la lia visita triennal que se, seguir. Por
ella levará o Escrivão 120 réis.1
1{~, o Visitará e examinara na Alfandega todas
as boticas e drogas que chegarem de fóra, assim como as boticas dos navios que estiverem
para fazer "iagem; sem a qual visita nenhum nal'io poderá sahir, nem os O.fficiaes das Alfandegas
poderú0 aJmittLr a despacho botica alguina, pan
o que se passará a competente certidão da visita,
e por ella se reguLarúõ as Secretarias dos G@veroos
para denegar, ou conceder o ultimo de pacho
para seguirem viagem; e o Juiz da Alfandega para
admitti,(' ,ou -não a despacho as boLicas. E tas visitas e exames das boticas dos navios se farúõ em
terra, e s(} se poderáG fazer a bordo quando o ancoradouro fôr em mar manso, em que os navios,
não joguem, llIll razão do enjô{) e balanço, que
fazem impraticaveis semelhantes exames. Destas
visitas, e das .boticas que vem de fóra, se pagará
a propina de 6:tj)400 réis, a saber: 2;rj)400 réis
para o Physico Mór do Reino, I:tj)200 réis parao J,uiz Commissario, 800 réis para cada hum dos
visitadores, 800 réis para o Escrivão, e 400 réis
para o Meirinho, e seu Escrivão. Nestas visitas
porém niip ha \'e~'á condemnação alguma sobre os
mediCílmentos repfGvados, e sómenle seráõ lançados fóra. Sahiudo algum navio sem pedir, e s.e '
lhe fazer visita na botica, o proprietario ou consignatario deHe p.agará a mesma quantia da visita,
como mulcta da sua maücia.
15. o Todos os annos tirará o Juiz Commissario
buma devQ.ssa nas terras da sua juri dicção, para
a 'qual ma~dará notificai' testemunhas, e lavrai'
hum Edital, o ql)al será afixado pelo Meirinho nos
lugares publicos, de que pas ará certidão, que se
.ajuntará á mesma devassa, e inquirirá os ilens
seguintes: se alguma pessoa, que não fÔI'!Hedico,
ou não tiver licellça para substituir a falta de Medicos, applica remedios ás enfermidades internas,
receitando, ou por qualquer outro modo: se e tes, que assim curão exigem dos enfermos o pagamento' das suas visitas e curas: se algum Cirurgião não observ'a o determinado no § 26 deste
Regime'nto : se algum Boticario leva pelos medicamentos mais do conteúdo no ~eu regimento, ou
faz rebate de alguma parte da sua legitima importancia: se algum Boticario vende remedi os activos, suspeitosos, perigosos ou venenosos sem
reoeita de pessoa autorisada, cqmo vomitorios,
purg'antes, cantaridas, preparações mercuriaes,
.()pio, e suas composições, e outros semelhantes:
se substituem huns remedias por outrOs sem autoridade d.e quem o'S receitou: se havião receitas
de medicina passadas por pessoa~ illegitimas: se
-vendem remedi os de segredo sem licença, e taxa
do Ph'Jsico Hór do Rein<l: se tem parceria com.
a,lgUIP M.!:ldico, OlJ Cirurgião: se são promptos
1'0;110
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no aviamento das receitas a qualquer liora: sé
costumão desamparar a botica, deixando nella
aprendizes, ou escravos, que vendão remedios:
se se intl'omettem a curar; ainda que seja pelas
receitas que "ãú á ua botica: se algum ~ledico,
ou Cirurgião, que substitue a falta do l\ledico,
receita em latim, ou em breves: se obrigão aos
enfermos a a"iarem as suas receitas em botica determinada: se l'eceilão medicamento e composições com nomes desconhecidos para erem entendidos sómente por algnm BotiCario : se ha
quem venda, e faça remedios' em sua casa sem
titulo legitimo: se os angradore sangrão em
febres, e outras enfermidades medicas sem ordem
de pessoa legitima; e se as parteiras curão, e applicão mcdicamentos ás molestias das mulhere .
16,· As pessoas que forem notificadas, assim
para as devassas, como para qualquer ontro depoimento, não comparecendo eràõ presas, e da
cadêa i Llraráõ a sua custa na fórnla da lei.
17,· Concluida a devassa, mandará o Juiz
Commissario passar mandados execntivos para a
cobrança das cu tas do Juizo, ra.teando-as pelos
réos com culpa provada, e obrigando-os a darem
fiança ao julgado e sentenciado; e citados para a
remessa, enviará a deva sa ao Physico ~lór do
Reino sem a pronunciai': igualmente o Juiz cobrará executiv;unente todas as condemrlações que
fizer segundo este regimento, e as custas do mesmo Juizo, quando as parle não pagarem espontaneamente.
IS." Além destas devassas annuaes, todas as
vezes que o Juiz Commi sario souber, ou lhe fór
denunciado que ha alguma pessoa que anda curando de medicina, ou que faz e ,'ende medicamentos, mandará logo passar mandado ex-olI1cio
para se lhe dar busca em casa, peranle duas ou
mai testemun has, abrindo-se o qne estiver lecllado, e ser citada a parte pa!'a em tempo consignado apresentar o titulo por onde cUI'a, ou
vende medicamentos; e achando-se estes, se fará
termo de achada, e será citado para se ver, autoar
e dar fiança e mais termos do e tilo, remeltendose o auto ao Physico MÓI' do Reino. Os medicamentos que se achal'em seráõ vendidos: e o seu
custo applieaelo á Casa dos Expostos ou dos Li;lzal'OS, ou ao Hospital mais necessitado.
19.· O Juiz Commissario admittirá a exame de
Pharmacia a quem lho requercr, apresentando
certidão de 1\1e tre approvado, na qual jure aos
Santos Evangelhos que aprendeu quatro annos,
e quando por alg'um principio legitimo não possa
apresentar esta certidão, em lugar della, que
eleve Set' reconhecida por Tabellião, servirá huma
justificação feita perante o Juiz Commis ario com
tres testemunhas conte tes e de pr'obidade, que
jurem ter aprendido com Me lre approvado os
ditos quatl'o annos, e terem visto ao justificante
manipulando medicamentos e aviando as receitas
'
que ião á botica.
20. o Será o exame pela fórma seguinte: o Examinando, depois de feito o deposito, tirará lia •
pre ença do Juiz Commissario e seu Escri,ão por
sorte seis pontos da Pharmacopéa do Reino, 05
quaes o EscI:ivão dividirú em dous bilhetes, pon56
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do tre ..coJ'llpos~ções ,ou pontps em aada hunl, aos
dous Examin<;1.dorcs, e jassignado o (ua, que será>
viote e quatrv hora dep.ois de tirados, os pontos,
declarada a botica pOI: do pacho, e' avi!\ado o Boticario, ahi se procederà ao exame, perguntando
s Examil;ladore , que não deveráõ. tçl' sido seus
Plestres, sobre cada hum dos simples das preparações que lhe sahirão por sorte, pelo que perten.,
ce ao, eu conhecimento, eleição ~ colheita e con.,
serv ão., e taml)'~rn sQbre, Q PJ.Qdo de- fazer as
preparações ou compo ições, inquirindo 'Cada
hum por espaçq de tre quartos de hora mallcados.
Ultimamente fará o Juiz Commi. al'jo ex cuLar na
sua pre ença alguma das preparações que forem
mais promptas, as q.uae fLcando como convém,
c;edão em proveito do proprietario da botica que
forneceu.a drogas, e sendo mal feita, ou dac[Uellas que(niio ão o1Iicinae , o Examinando satisfará
a importancia do eu custo. Os TO tos eto Examinadores se regularilõ por A. A. e IL n. em escrutinio (Clchaç1o, e não sahiaM inteiramellte approv.ado,. poderá sql' admitttidQ a',no\"o exame' daM a
sei mezes de D;J.uis i,lpplioação e estudo ,. que constará por Certidão de algum Boticar.iQ com quem
praticar, e sahindo repro,'ado não será admittido
sem passar hum allno e meio de pratiea e,estudo,
que con tará pelo mesmo modo. Aos que sahirem
approvadQ pa sará o Escri vão a competente Certidão, assignada pelo Juiz Commissario e Exami, níldores. As propinas dostes exames, eja ou não
approvado o Examinado, são 9:t/J 12Q réis para o
Physico Mór do Reino, 2:t/J400 rs, paca o Juiz
Commissario, 960 rs a cada hum dos Ex.aminadores, 4~0 ao E,scl'Ívão e 700 rs. ao nle-irinbo e
seu E cri vão.
21. o as <:;idades e ViUas populosas hayerá nu.,
mero certo de Cirurgiõ!'ls approvado , que tratem
dagueUes enfermos de enl'er~idades internas, a
quem os Medicos, por poucos, não poderem as~
sistir, e seniõ providos pelo Pby ico l\Iór do Reino pelos exames de 0ppo ição que fizerem, segundo o eu merecimento. Estes exames serúô
feitos por dous Mcdico!, e o Jui~ Comm', ario
Prcsidente, e cada hum perguntará tres quartos
le bora., e consultado o merecimento haverá a
clistincção dc apPl'O'vadoll 'Simplici, duplici; triplici cum laude, o~ appl'ovado, de qu,e se passarúõ CCl'tidõe as jlTnadas pelo Juiz Commi sario
Prcsielente, e l\ledicos Examinadores, para com
ellas requererem ao' Physico Mór,
22. o Estes exames. Ter aráõ sobre o con becimento e cura da enfermidades agudas e chronica
o progno tico, e medicamentos indicados,
a -im como sobre o modo.de fazer huma con ulta
a qu alquer Medico, e de inquiri!' 11l1m enfermo,
attendendo-se sempre na perguntílS :;lOS poucos
conhecimento que o Cirurgiões podem ter. O
mesmo exame I'aráõ' os Cirurgiões que forem
curar para lugares onde não ha Medico algum.
25,· A propinas destes exaQle sel'l\Õ' 'a,<; seguintq : 4 ' 00 réis para o Pby ieo Mór do Reino 3" 200 réis para o Juiz Pre idente, e 2:t/J400
réi para cada examinador 640 l'éi para o E crivão, e 750 réis para o Meiripho e eu E crivão.
24. o Os Cirurgiões que se examinarem de
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m'OdiJioa PQl'a curarem em'luga-res" ande nãd
hou '01' Medico nem Boticario, rál'áõ 1:amhein
exame de pharmacia, o qual de"ê ser moderado,
e '\Iersar sómente so'bre as pl'eparaçõe 'mais ge~
raes; e ao Roticario que vier ao 'exame se dar'á(j
960 réis de propina.
,... I
. <25. ~ O' que não sendo Cirurgiões se tiverem
applicado ao estudo da med~cirla, e obser ação
dos medi.camentos do p<liz, e~ que' fóre~ jM'~~ad~s
necessanos nos lugares 'remOtos ol'l'Cl~ náo lJa
nem póde haveI: Medi'co, nem Botieario, neln CiFUugiões, que bastem egundo a população, o
Juiz Commi sario com o seu Escrivão, e uni'c~a
mente com hum l\Ietlico, 0S exâminará de medici·
na e pharmacia, segundo oS seus poucos coouecimentos, e lhes passarú licença annual de Curadore , e terá a propina dc 2:t/J560 réis, e o Escrivão
de as pa ar e regi ['ar, o que manda o Regimento
dos COITegedorcs. Destes éxames ~erú de propina
o Physico i\lóI' 2:t/J!IOO 'l'éis, o Juiz Presidente a
mesma fIlI.antia, o Medico 2;WOOO réis, e' o Escrivão a sua I l asa:f
• 2@. o Todo o Cirurgião de embarque deve ser
elliaminado de medicina e pharmacia sem propina
alguma, e por hum 50 Medico, e requerer a sua
llompetente licenya 30 Physico Mór do Reino, segundo o Aviso de 25 de Maio de 1800, as quaes
_licenças sómente lhe servil'úõ para os embarques,
e não paTa curarem em terra onde ~ouver Medico
e Cirurgiões de numero; porém para os embarques elTes preferiráõ os outros, na conformidade
dos li Yisos ele 15 e 28 de Dezembro de 1800.
27,0, Os Cirul'giões e Cml1dares de fora seritõ
abrigados de seis 'em seis lne2'e's a remeI ter ao Juiz
Commi sario lmma relação fiel do enfel'lIlOS Cile
que tem tratado., dos medicamentos 'cru o lhes applicárão, c o seu resultado; e elle Ules en viará a
sua correcção ou 10llYOI', segundo o seu mereci'"
mento; e vendo que algum tem praticado ·eIfros
taes, que mostrem ignoruncia pl'cjudicial á "ida
dos povos, o suspenderá logo e não o admittirú
mais a exame sem pas ar hum anno.
28.· Torla a agua da rainha de Hungria e de
milicia, pedra hume " yerdete, pós de j oanes, vitriolo hranco, ·tinta, salsa parl'ilha, que o Juiz
Commissario achar venclendo-se sem ser em botica o~ loja de duagas, tomal'iL por perdidas e con€lemnarú a parte em 4:t/Jooo réis para o Physico
Mór, fura as custas do Juizo 1 e 0 valor da appIehen ão se entregará ao Hospital mais pobre,
ou Casa de expostos ou de Lazarioos.
29. o O Cil'Urgiões e redioos Estrangeiros não
seráõ admittidos a cmar sem, pueceder exame, e
este não se"furá sem ordem do Phy ico 1\101' do
Reino.
:lio. o Devendo~constar quaes são as muletas em
qu.e incorrem os transgres ores do di posto neste
Regimento, para o Juiz Commissario Delegado
saber dÍl'Ígir-se sobue as penhoras que mandar fa o
7>er aos Réos, e os Fiadores sabel'em o que affian"
ção ao i ulgado e sentenciado, sou servido detel'minar: lOque os que curão em titulo leg.itimo, e
os Cirurgiões que não ob eryão os §§ 54" 55 e
58, paguem 20:t/JOOO réis pela primeira vez, o
dobro pela segunda e assim pelas de mais; 2 que
0
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os que vendem e fazem medicamentos sejão condemnados em 8Wooo l'éis pela primeira vez,. do~
brando-se pelas reincidencias; 3 que pela culpasaveriguadas na ,isitas das boticas, sojão condemnacl.os os Boticarios em 4wooo réis pela pl'imeira vez, no dobro pela segunda, e pela terceil'a
o .Juiz Commis ario lheslmande fechar as boticas,
que 'não poderáõ abrir sem mercê do Physico l\!ÓI'
do Reino; {~n que a pena da desobediencia seja de
100WOOO réis; a da injUl'ia feita ao Juiz Commissario e seus 01Iiciaes e arbitre. segundo a qualidade della j a de fal iuoar pesos e medidas seja
'}.0Wooo réis pela primeira "Vez, e se dobre pela
mais vellies até á quarta, em que os Réos ueste de]jeto seráõ constrangidos a fecharem as boticas ou
lojas de drogas; pela (nlta de aferição paguem
4wooo réis, dohrando até a terceira vez, e na
quarta incorrel'ilõ na .meS1I\a pena de não poderem mais ter as boticas ou lojas abertas; 50 que
nesta'S mesmas penas sejão condemnados os que
reincidirem cm ter medicamootos in0apazes; 6
que todas es.tas mulctas paguem:além das custas.
31." Em todos os casos de defeza e allegação
das partes ser;'l ouvido o Escri"vão do Juizo como
Promotol' deHe, e não se admittu'áõ Cartas de Segmo, porque a prisões deste Juizo são temporaes
e não de"em ser suspensas nem embaraçadas para
a obser"Vancia de te Regimento,
32, o Todo o que resistir á execução das ordens
do Juizo regulada por este Regimento, sel'ú citado para se Ter aotoar e immediatamcnte será
lH'eso, e remetter-se-ha o Auto ao Phys-ico Mór
do Reino para lhe impôr a pena da lei, precedendo a competente defeza.
33. o Como por direito nenhuma notiucação intedocutaria e sentença, póde ter o seu dC'Yido effeito sem serem accnsadas' em audiencia, o Juiz
Commissario Delegado as fará nas Casas do Conselho.
54,!' Os Boticarios, l\'ledicos e Cirúrgiões que
substituem na sua falt.a a a sistencia de alguns en- '
fermos, cobraráõ as' divida's dos medicamentos e
curativos e 'ecuti"Vamente perante o Juiz Commissario, como Juiz privativo,. para se animal' a sua
promptidão em acuqir ás necessidades do publicÜ',
e a subsi tencia de pessoas tão uteis- e recomendaveis nos estabelecim.entos politicos; porém para
o receituario dos Boticarios sei' admittido em JuiZll, deverá ser assigoado pelas partes ou pelos
Professores que as l'eceitárão, declarand'l o nome
do enfermo, ou dono da casa para onde fllrão os
medicamentos, e os l\ledicos e Cirurgiõe referidos, antes que requeirão o executivo, pedirúõ ao
Juizo da Commissão a louvação do que merecem
segundo as circunstancias, citada a parte, e serúõ
Arbitradores dou l\ledic05, que terúõ nada hum
1 :tiJ'l.00 réis, o Juiz 2Wooa 1's. e O' EscrÍ'Vão o que
manda o Regimento do Corregedores: com Certidão deste termo de louvação se rerruererá o executivo, ainda que a parte tenha- appellado ou aggravado para o Physico Mór !lo Reino do dilo julgado, pais que e tes actos em semelhantes casos
são feitos para demorar a satisfação dll que de"em. Os referidos Arbitradores não se dever!iõ
regular só pelo numero das -visitas, mas tambem
0
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pela qualidade da enfermidade mais ou menos
difficil de curar-se, pelo trabalho.que hom'e, pela.
distan'cia do enfermo, pelo tempo da cura, pelo
ineommodo da estaçã'O em que houve a as i tencia, pclo e tilo e uso das terras, e pela maior ou
menor pos ibilidade do enfermo,
35, o Os Juizes Commiss.al'io Delegados todos
os annos mandal'úõ ao Physico lÓr do Reino
huma conta exacta dos exames e ,isitas que fizerão, das condemnações que hou verão, uos autos
a que procedêrão e do estado em que e acha a
observan.cia deste Regimento; a sim como farão
remessa de todo o dinlJeil'O que lhe pertenoer, declarando o que he propina, e de qlle, o 'que be
C'ondemnação, a .quem foi feita e porque, e cobl'arúõ o competente recibo, ou conheeimento em
fôrma para sua resalva.
56. o O Corregedorc inquiril'úõ todos os annos em CO'rreição se o Juizes Commissal'ios Delegados cumprem as suas obrigações; e acltando
alguma culpa a remelteráõ ao Physico lór do Reino e este a enviarú ao dito Juiz Commis ario para
respondér a eIla, e procederá egundo a defeza, e
como fôr de justiça.
3" o Nenhum. Gove1'llador, Capitão General,
l\Iinistro de Justiça, Capitão lór, Commandante
de Districto, poderá embaraçai' ou suspender acto
ou diligencia alguma dos Juizes Commi arios
Delegados do Pl1ysico Mór do Reino, antes todos
lhes darúõ o auxilio de que preeisarem e requererem por Officio; e quando entende.rem que elles
tem commettido algum excesso, -daraõ conta, otI
ao Physico Mór do Reino ou m'o faraõ saber pela Secretaria de Estádo competente, sem com tu~.
do lhes embaraçaI' o exercicio de que estão encarregado e os seus mandados e diligencia ,como
já foi determinado pela OI'dem de 15 de Fevereiro de 1,86; e no caso de contl'a,enção os Juizes
Commissarios seraõ obrigados a dar log'o oonta ao
Physico Mór, remettendo o documento authenticos de todos o pl'ocedimentos que lhes ti erem
sido feito5-, o de que recorrerúõ ás Autoridades
Superiores daquelle que lhes e tOl'vúrão as dili·
gencias; guar:dando-se ta mbem o que esti a este
respeito determinado no Alvará de 25 de Novembro de 1809.
58, o Os Provimentos, ou Cartas de commissão
e delegação, con tal'úõ sómente da nomeação da
pessoa, declaração do districto e de algumas providencia mai que parecel'em ao Phys-ico Mór do
Reino neces ar'ias, e que não yeqhão contempladas
neste Regimento.
39' o Para os Juize Commis ario Delegados
exercitaremlivvemepte sem dependencia alguma
o oumprimento da suas ohrigações, não, el'ú necess·ario mais, que o cumpra-se do Ouvidores ou
outros Juizes Te1'l'itoriae ; e nenhuma Cidade,
Villa, ou lugar, por mais lirh'ilegiado que se considere, ainda mesmo por Foral, podel'á subtrahit'se iI jurisdicçiiO e ju tiça ,do Phy 1co Mór do Reino, e seu Commissal'ios Delegados, os quaes,
exercCl:áõ amplamerrte e em reslricção alguma
todas as obrigações e todos os aetos que se ordenão neste Regimento.
40. o Os medicamentos que a Junta da Real Fa-
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r;enda por ordem dos' Capitães Gene~ae's mandar
apromptar para os Presidias e l\Iar'inba Real, antes
que se embarquem 0\1 se remettão, deveraõ ser
examinado' pelo Juiz Commissario Delegado e
pelos Boticarios E,xaminadores e~officio, lançando-se fóra os que não estiverem capazes, de que
6e passar!l Certidão. Do me mo modo deverá er
.examinada a rela ão dos preços dos ditos remedias, a fim de se conhecer se ão excessivos, de
.que tambem se passará Certidão, sem a qual não
se poderá satisfazer ao Botical io que tiver aviado
()S J'eferido medicamentos. A eleição e relação
dos medicamentos que fOlIem necessarios para os
'Presidies e lHarinba, será feita pelo mesmo Juiz
com os Examinad@res, escripta pelo EscrÍYão e
assignada per elle,
41. Os Juizes Commjssarios Delegados -que
tiverem servido ,'inte annos, ua vendo sido reconduzidos, e podendo contar-se o tempo que farão
Delegados da Real Junta do Prato l\Iedicato, seráõ remunerados com alguns despachos ou mercês que se julgarem proporcionados.
Pelo que .mando, etc. Dado no Palacio do Rio
de Janeiro, em ú de Janeiro. de ISIO-PRINClPE
com guarda. -=- Conde de AglÍiar. - Com os ?'cgis0

tos competentes.
ALVARA' DE

22

DE JANEIRO.

Coll. 13raz. - Delgado.

Eu O Pdncipe Rell'ente faço saber a<>s que este
:Alvará de Regimento com força de Lei virem:
Que havendo tomado em consideração quanto
cumpria ao bem geral, e á felicidade particular
dos meus fieis 'V'llssallos a conservação da saude
publica, e o ze1ar-se que ella se não estrague
por contagio communicado por embarcações,
passageiro , e mercadorias, que entrem. neste
porto, e nos de mais de te E tado, contaminados
·de peste, e de mole tia contagiosas, e por meio
dos mantimentos e viveres tocado de podridão,
ou já cOl'rompidos: fui servido por Decreto de
28 de Julho do anno proximo passado crear o
lügar de Provedor Mór da saude da Côrte e estado do Brazil, e encarregar-lhe o cuidado e igilancia deste objecto de tanta importancia, e em
que muito vai o intere e publico, e o augmento
da população: E convindo que para a prosperidade e segurança deste estabelecimento praticado na maior parte da naçõe cultas, e ci vilisadas da Europa, e no porto de Lisboa, que se
determine a juri dicção do Provedor i\IóI', e das
mai pc soa empregadas nos negocias de ta Repartição, quae ilo os objectos da sua incumbeneia, e a maneira
001 que se devem pôr em
pratica a providencias nece sarias para conseguir-se o Om util de COnSel'Yar-Se illella de contagio molestia epidemicas e pe te, a saude publica: tendo ouvido o parecer do Provedor MuI'
da saude, e o de outras pessoas doutas, e mui
zelo a do bem do meu Real enriço, hei por bem
detel'millar o seguinte.
1.. E tando proximamente abertos pelas minha Reae orden o portos.de te E tado ao commel'cio das ações Estran-geiras, que 6stã~ eDl pa:z;

com a Pórtugueza'; 'pllra 'que se nãe communiquem
enfermidadc-s contagiosas das suas embarcações,
equipagens e mercadorias, deverit cOllstruir-se
hum lazareto, onde fação quarentena., -quando
houver suspeita, ou certeza de infecção., E em
quanto se não edifica e estabelece com a regularidade e fórma que eomo.em, far-se-ha a quarentena no sitio da Boa-Viagem, Gnde provüoriamente se farão as accommodações precisas, e abi
deveráõ ancorar as embarcações impedidas pelos
Omciaes da saude.
2. o Deverúõ observar-se a respeito deSotas ~m
barcações nacionaes ou estrangeiras, suas equi.pagens e mercadorias, as regras estabelecidas
para semelhantes casos, e praticadas reciprocamente pelas Nações a que pertencem, ·quando
não houver decisão pl'opria no regimento do provimento da saude do porto de Belem de 7 de Fevereiro de 1695., que mando se observe, e as mais
ordens determinadas ~al'a o porto de Lisboa em
tudo que fôr appliGavel, assim á cerca da jurisdicção economica, como da coacti.va.
5. o Os navios deveritõ esperar a visita dos. omciaes d'a saudc no allcoradouro chamado do Poço,
ou no sobredite da Boa-V.iagem, e ahi se irá fazer
a averiguação determinada pelo Regimento, estando o Guarda Mór, e Escrivão da saude sempre
prompto ; pai'a o lJue deveráõ os Gual'das assistir
no sitio mais apropriado ao mesmo fim; e feitas
as qiligencias e tabelecidas no Regimente, darúõ
deUas parte ao Provedor l\lór da saude.
4.· As sobredi<tas embarcações naei·onaes e estrangeiras, que forem do commercio, 'pagaráõ
por entrada para o lazareto, a saber: os navios,
corvetas, e bergantins, 2:fj)000 réis; as sumacas,
1 :jj)200 réis; e os bal'cos da Costa, Ljoo réis; o que
será arrecadado na Alfandega na occa ião em que
se cobrão os mais direitos do porto, iemettendose todos os mezes para o corre da saude: E do
prodt,lCto desta imposição se pagaráõ os ordenados, e faritõ as mais despezas deste estabelecimento. Quando porrm estiverem em quarentena
pessoas e mercadorias, deveráõ pagar as de_pezas que· com eUas se fizerem, como he pratica
n os mais lazaretos; o que se regulará e taxal'á no
regimento particular que se ha de fazer para o
sobredito lazareto.
\
5. o Os navios, que trouxerem carregação de
escravos, esperaráõ no ancoradouro do Poço, ou
no da Boa-Viagem, até que se faça a 'isita da
saude pelo Guarda ~lór e mais Oiliciaes; e feita
e1la, iráõ ancorar, e ter quarentena no ancoradouro da Ilha de Jesus.
6. o No acto da visita se determinaráõ os dias
que cada bum destes navios deve ter de quarentena, conforme as mole tias que trouxer, mortandade que tenha ba vida, e mais circunstancia'!!
que occorrerem; porém nunca terúõ de quarentena menos de oito dias, em que os negros cstejão
desembarcados, e em terra na referida Ilha para
ahi serem tratados, fazendo-os lavar, vestir 'de
roupas nova , e sustentai' de alimentos frescos;
depois' do que se lhes dará o bilhete da saude, e
poderáõ entrar na Cidade para se exporem á v.enda
no sitio estabelecido do Valongo.
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'i'" O referido tratamento deverá ser feito de- deprecar ao Provedor M6r que mande fazer os
baixo da jnspecção do Guarda da Saúde que a~i exames necessarios, o que elle logoo fará exedeve assistir; ou do Guarda N!ór, que deve cui- cutar; porque hei por bem que a este, respeito
dar t!lmbem deste estabelecimento, o qual cons- seja da obrigação de qualquer o cuidado de pretrangCllrá os donos a p.'aticar estas providencias; venir o mal que por semelJlanle causa póde vil' a
e no caso em que tenhão omissão nas primeiras resultar ao Estado, pelo consumo de taes generoso
"inte e qualro horas, o mandará fazer á custa
12,· Dos exames que em qualquer de~tes caso
delles ; e pa~a pagamento das despezas I:equererá se fizerem se formalisaráõ processos verbaes e
ás minhas J lIstiças mandados executivos, para summarissimos, nos quaes declarando-se a quem
penhorar e fazer arl'ematar bens que baslem para pertencem os generos, as marcas, sinaes, ou cono menciona/do :(lagamento:, e para as custas res- frontações que mostr'em a sua identida{1e, e o
pectivas,
estado em que se achão, ou de total ruina, ou
8." Pelo livro da carga, certidão da matricula de prin'1ipio della, se ajuntarú o juizo dos pedtos
das equipagens " e da arqueação do navio, e lam- que ao mesmo exame de.vem concorrer; e declabem por vistoria a que deve proceder na aguar- rar se merecem os sobreditos generos ser condente- e mantimentos que, restarelIl;, averiguará demnados, 011 se podem ainda ser benel'lciados,
I) Guarda Mór se forão observadas as ordens que
e IJorque maneira o devem ser; e se apresentase achão estabelecidas sobre o numero de escra- ráõ ao PI'o,'edol' M61', o qual nelles dará a sua
vos que somente de,'e trazer, segundo a lotaçiio; determtnação final, com a comminação daquellas
quantidade e qualidade da aguada e mantimen· penas que lhe parecerem conformc á disposição
tos com que Sorão tratados na viagem; se as das leis; e do que prover se formaráõ precatorio~
molestias se declararão.,no mar~ ou já .as trouxe- para as Justiças competentes, ou para as Reparrão de, terra; e se os que adoecêrão forão trata- tições a quem tocar, a requerimento do Guarda
dos ducanle a 'Viagem como cumpria: e acer- 1\101' como Fiscal da Saúde~ para serem cnmprica disto procederá ,tambem a .inquirir os' orn·
dos e executados por ellas, scm que possão adciaes do navjo', e ~quel1as pessoas da equipagem mictir embargos ou recurso algum com suspensão
que lhe parecer que convém; e resultando cul- da execuçiio, saho ~e esta suspensão lhe fôr nopa, remetterá o auto e inquirição ás minhas Jus- vamente deprecada pelo mesmo Juizo da Prove.tiças~ para procederem contra os culpados como
doria Mór. E eslas providencias aqui ordenadas
fôr dil'eito, dando parte com a copia ,de tudo ao quero que se cumprão como ~ellas expressamente
Provedor l\'lÓI'; e não resultando culpa, lh' os re- se contém, em quanto se não põe em execução
,metterá tambem', para que aC.hando que se pro- a que ordeno no § seguinte.
cedeu em, fórma, o mande guardar no Cartorio
13.· Sendo huma das obrigações das Camaras
o cuidado do provimento dos viveres necessarios
.do Escrb'ão da Saúde,
9,· Da visita em cada hum destes navios se aos habitantes das terras, para que haja abastan.levaráõ os mesmos emolumenlos que até agora ça, maiormente dos generos de primeira necesse leva,'ão, mas além delles, pagará cada escravo sidade; e devendo evitar-se o escandaloso prepara o cofre ~a Saúde 200 réis , r. sendo meno- juizo que' os trigos conduzidos cm surrões aos
res de dez annos 10e;> I'éis, que se cobraráõ na portos desta Côrte som'em com tanto damno dos
Alfandega com os outros' direitos; e desta con- seus donos, como da saúde publica, licando extribuição deveráõ sahü' as despezas do edificio e postos ao tEmpo no cáes de desembarque, por
reparo do Lazareto, e os ordenados das pessoas Dão haver armazens em que se recolhão : sou serempregadas para o cuidado e mau utenção dene. vido ordenar, que a Camara desta Côrte faç.a
construir no sitio que parecer mais p,'oporciona10,· Quando constar ,ao Provedor 1\'101' que os
tdgos ou farinhas, milhos, carnes seccas ou do, huma casa com accommodações necessarias .
"Verdes, ,ou outros quaesqu.er comesliveis ou be- para arrecadação dos trigos e farinhas fabricada.
hidas se achão com corrupção, e em estado de delles que entrarem pela barra, para que Della se
,prejudicar a saúde dos habitantes, e que não faça a visita de Saúde, e se examine se estão em
obstante isto são destinados á venda, os mandará estado de se porem a vendagem; o que deverá
examinar, e proceder nelles á vistol'Ía em qual- constar de hum bilhete que depois de feito o
quer parte onde se achem; ou estejão nas A.lfan- competente exame, passará o Esc"i 'ião da Saúde,
degas ou em armazens da minha Real Fazenda, e assignará o Provedor 1\'101' ou o seu Delegado,
ou em armazens e tI'apiches de particulares, ou para o que lhe concedo faculdade. E os artigos
nas mesmas lojas em que costumão vender-se: que entrarem pagaráõ hum vintem por cada ale os encarregados de qualquer das ditas Reparti- queire, cujo producto pertcncerá todo á Camara
ções, a ql\em por omcios do Provedor Mór cons- até se pagar das despezas que (j~er com a cons,tal' que precisa mandar pr.oceder nDS .ditos gcne- truCl:ão da casa, e findo que seja este pagamento,
1'0S a exame, lhe frauquearáõe apromptaráõ as , se dividirá em duas partes iguaes, das quaes lhe
casas e armaze,1S em q.ue estiverem ~ se~ demora fi!:ará pertencendo huma para as obras de publica
alguma, prestando-lhe todo o i1uxilio que pedir utilidade, e a outra pertencerá ao cofre da Saúc fôr necessario.
de, remettenrlo-se ao Thesoureiro delle, sendo
1 L· E qu.ando estes encarregados de quaesquer . primeiro deduzidas do total rendimento as des,l\epartições e Juizes das Alfandegas acharem p.ezas da conservação do edificio) e das pessoas
que existe,m dçbaixo da sua inspecção generos empregadas .na arrecadação.
}4.· Competiril tambem ao Provedor Mór o
semelhanle ,esta,do J dev~ráõ 'p,or .oillcios, sel,lS
. 'J:oqxo h
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poder mandar fareI' exames e vistorias nos matadouros e açougues publicos, e não sómente poderá providencial' no 'ca os oàcorl'enle o que os
Juizes, Almotaceis e Camaras não tiverem acautelado e prevenido, mas poderá determinar tarrihem' os concertos, mudanças e' obras que neHes
se devão fazer, pal'a que, oecorrendo-se ou á incmia, ou aos antigos abusos, a salide p\iblica,
tanto pelo consumo das carnes que ahi se cortão,
como pela visinhar.ça de~res lugares, não seja
prejudicada; e de tudo mafidilrá fazer pela mesina maneira proces os vel'baes; e coro a ua ifeterminação final deprecará ao fagistrado a 'quem
competir, que a cumpra e execute; e se J'aI:áõ
as de pezas pelos rendimentos dos Consp.lhos ; e,
não os havenuo, pelo cOfre da Saúde; e na falta
de bum e outl:O me daráf> p'arte, pal'a eu ordenal'
que se faça pelo meu 'Eral'ÍtI Regio em beneficio
publico.
15. o E por quantó a falta de pastagem qu'e soffrem os gados que são conduzidos para esta Capital, os aforinenta de 'modb que quandd são
cortados nos açolJgoe ,'e tão incapazes de se~vir
de bom alimento: hei p'or'bem que ao Prdvedor
nlór fique cóinpetindb o' conhecimento e judsdicção neces~atiá para déslgnln pastagens n'ds ' siti 's''P.ropbl'bibn'a'dós do cal'ninhos p'o'!' dnde'plissâ,o as boiadas', n{js q)lae hajãb de descançar os
gados, e 'rHazer-se 'até 'sereÍl! cO'nduzidbs adi; matadouros da Ci'clatIe.
'~'
f)
t
16,·' Pata verific;;r-se esta lJtil p!'o i'dencià, 'procurará o Provedol'
as
nece sa\'ia!Í da\;
,
. instrucciões
I •
Camaras dos é1is~rictos e dos Commandante delles; e Cóm smí alid'iérleia estãbt!lec rá em dis!..
tancias proporcionadas" terfen6s para descanço tl
'pastaoe~'~os gadbs (lhe se cohduzem pai'a, o,ab,llstecilTIento oesta C'api'tal, tanto nesta Pro,,:ldcia ~
como nà CapiCaúias 'vi inlias, donde eiles c'óstumão de c~-. ,
' .
1 '). o Se estes tel'renos 'roTem'deYolutos, setáõ
demarcado ,'fiCáhdo' com 6' làrrHlnho de mei
legoa eui quadro' cadá liutti denes; e 'perte'ncer~6
ao Conselhos i-e pectivos que' as consel'val'úô
para o u o do passageiros e pll. ta~el:ii dós 'gados,
sem que em tempo algum sé posjão aforar, atrend,ar, Tender, ou pOlI qt.Ialqoel'fuaneira 'àlie n'at,
Ou dár de 'sesmaria, pene de, ci' m~aile. POllefá
porém O Pro,-edQr Mór com' audieheia da Ca'rnàra re pectí~á permill\r que se etlifiquem na frenfe e ao longó da estrada, ranchospàra os guarda
c comrnoclidade dos tropeitos e pássageiros,quê
não teráõ mai de dez bracas de frente e ,iote dé
fun elo, e terão cercaS' qu"e os gados nâo ~o são
romper, e hum p'equeno foro' que 'erá cobrado
pela Camara em eu pro,'elto.:
'
18,· E sendo de partfeulares, se 111es pagará
pelo col'rc'ç1a Saude,a: réhda que se'al'bitral' por
louv,álltl e calbend:0-' e rie te CqSO os que meoos
ptcjHiz,o eau arem li propt'ietarió; ehtando-se
1.:01n muitq cuidado que se rrão cort,em por este
me)ó <í grande f"azenda, 'para sé 'dão inulilisarem a' Uil; preferindo- eselnpre o baldi ,ainda
alguma d'istallcía" e evcnt10 bavel' 1'10 lalor
do arren!lr.ooento todà'a tln ,ia~l'açã() ao damno,
~ prejui o aé eu dt:lnd,' e ti se'l' for do .• Ê p(}derá

em
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tambem o proprietario afOl'al' teri'~ho para os r~n
chos 'com pel'tnissão e fàculdade, d'o Pi'ovedor
l\lór, com a m'é mas qondiçõe~ àtiroa r,eféritlas á
cerca dos terrenos publh:os.
19. fluma legua distante desta Capital, ou
mais proximo, se poder ser, s'e estabelecerà pcl~
mesma causa lIuma pastagem, ein que ultimamente se recGlhão ~ descanoem a 'rezes tlue
vierem para o aba tecimento dos matadduro.s da
Cidade; e ptoviden iandO-'se de m.'odó, ',que llão
se demorem mais de vinte é quatro'h'ól'as no~rCu)'
raes dos matadomos; e que na referida p'à: t'dgem
'entrem os gados do's'tropeiro e ma eh antes ' em
preferencia ou frauue, que 'venha occasl'oÍlar algum monopolio; le em caso de contt'avehç'ãb a
este re'spêito, terá o Pro, e 101' l\'I'ór a jqrisdicçao de
mandai' procedel' a pi1 ã'o p'OI- hum mez Co'l1'll'a' o
marchantc' que fôr'àchado em culpa, Sendo esta
pastagem de algum parlicul~r, será' ~aga a Tenda
pelo cofTe d.a Saude; e de cada cabeça de gado
vaccum, que se matar 'c corraI' nos a~bugué~, se
pagára 200 réis pat~ o r'el'erido con'e; cohialId'óse com os tnais direitos, e i'emettendo-se todos o
mezes; donde se pagará a renda dê,pastá.gen1,
jornaes dos Guardas, e mais' de-petas qJe para
'isto sé 'fizerem, E á respeito, das ot't'tl as pás~agen
de tJ'absito tanto nesta ProvÍllcia, como I as Calitanias vi inha , será3 gratuitas, quarldo a -dê'mora dos gaçlos nâo exceder' de tres dias i e, par~
a~tlel1es que ?ver;1Í1 maior demórli, se rfegol!l.t,ú
1?élo P]-(n'ed~t 1'1101' com acol'do das CambràS o
-quB deve'N/õ'pflgà:r por éada éabeçà, .'alél:r1 dó qtle
costumãó em algumas 'partés pag-ar pn'ra 11: fat;tura do caminho, no que por este mdth:o' não
ba,erá innbva~ão,
(J
, 20.· Deverá 6car--se entendendo; que pdj' estas
nova's determir\açf>es, 'coIÍl. que irl nd'O' próvidehciar o bem dos povo's, -pão BMo esc-usos s Juize
Catnaras, AJmotaceis, e mais empregados ptlbücós' de,fazerem d eu de,'ei', IcomO pe'as s tis tespe tivos teglr:il~nto's,são bbl'igados; póis qÜé tlbstá
mãteria dte tant(l ifit'eresse publico, 4uér 'e ordeno, 'que Hàjâo todos de eorrctlJ'rer pellf ~arte
que lhes tocá, córti li 'vigilancia devi'da para o bem
dó 'el'viço 'do Estado, prohibindo qualquer 0Óf1idt(l de jurisdicção,' ou que se escu
bl:lns com
obrigação dos outros~
lo'
J
21.. D Prpved'M 'Mór ficatll neste estádo dI>
B'razil 'coÔ1petlndó 6 recurso pàr'a a Mesa /lo De-sero'bargo do PaÇo, plir nijo ter lugcll'"o i/1tetrtleâi pafa ô Slmado'U'a'Camal'a, que'compéliá
Pbrtt:lg'aí pelos àntigoS' 'Régltneotos, cfi:te nesla
parte bei pot def'dgados. É lHlvendo pe te (o que
D~os n~b per.m.itta) o Provedor IUórmó fará sahel'
pelo sohí'etlito Tribunal, que me éotlsulrará a
1unth 'feiIlpdraria que cumpré crear c0l'? aqllê\la
e tensãô' d'e' jtirisdicçãb que se tetn ptaticadb;
qne em'tae casos extráordina'rios se fát. necessáriá', ~'~I'á eu a ?omear, como co~vif:Jr ab b'«:~ do
meu Iteal s'el'vrço.
' t,
,.22. o Os Qffiqiaes para o porto sel:áõ d' fite
'as
qtt~ eslrt e'stãbelp.citIó' pelo reg'i'ríl'e'rtfo di! SalIde
Uo p1l'/-to de nelém, e as da Pratec{oriá iUórf Si1r'úb
hum nscrivâo hhm !Ueirit\}{<'r~ é hnm 1'hes6Uretroo E pela qUe têsreitn ~<r' lazareto'; llO séu
0
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regimento partitltllar, q'uaildo fÔl'1 concluido, sc
deslgnárilõ os OlIlciaes que devel'ú lia\1er,
25. 'o 0 1 ThesbUt'eÍl o . dó' 'cõft'l! da S~1l1de erá
eleitb ~ afiànça~\) pela Gamat'a. Podel'á com'tudo o ~t1> edtir, Mór nóü'leal' pà1'a este amcib,
que será trienfial, a qualqueL' dos l 1besoureiros
dos outro c~:l!\'es publicdS qu~' e,stiverein em exercício e afiallçadb'lcodlp~telitemél'ltc: recebérá
eHe !t bbcá do cofre as quaóti!i~ que ali, devem
ser entregues pelas cliveI' a 'Estações, onde mando cobrar as impo ições acima declaradas" e ú
boca do cofreJa,rá tambem oo Jlagamentos dos
ordenados e mais despezas por folb~s que devem
ser processadas peló' Esc\tivão 'e assignadas pelo
Provedor Mór: e to os os annos se tomaráõ,
p~lo mé's~o J.,l1:Oyee\.'or' iúói', 'con~s ~~ .tl)e~ou
reiro, dando ,balanf;lo ao c,ofre, ,do qu;l.l del'erá
remettér humfl copia, PIU' ene assigl1ada ao méll
Era rio 'Regia; óbser ando-s~ no mais as re~ra~
que e ar;bã.'?: estabeleqidas pelos itegi'ment05 e
01:denaç9 c.. ' da Fafenela:, , " I
I
24. o ~contecendo ap,ol't\lr na Capitania da Ba11ia
e nqs mais por~os, dest,e Estado elo Br?zil algulX}a
embaroaçflO çp.Je tellba sab,ido de porto onde l)aju
nóticia
ou suspéita
de peste, não
poderi~I ali UD-'
1
"
•
•
dear, mas /iel'[ pn'strangida a, ir fazer quarente~
na,ao tázàret ,Icl Boa-Viagem
~esta
tArte;
dever1
Jj.. I ~
-f
• r
11
\ I
se-lhe-ha .F0çem 'prestar toO?S, p~ 0(:001'1'0,5 e refrescos que preplsar p~ra P?P,~G egui\'; vi,a !'lO?,
comOI a hU,J1.la~i~acie ex~ge, e com aI' cautebs praticadas erp. sem,el)lantes ca,so~. _ , ,
.'
25.· '!'ta refrridaC\d,ade ~1<1.)3ahla, e?:I ~el;na,'m~
buco e no ?utro?_p{)(:tos o,nd~ ~e .faz xp.aIOr commercio, hav~ ú GUY,J:!~íls. nliJl'ts da 'S,aurle, que
seráõ nomeados \p~lo l'ro;veàor 31Qr e c.omq se~IS
Delegados oDSerVal'~lõ o'qúe\poJ' este 1.leg'im~nto
vai declarado incumbir ao ditb emprego: examinarúõ as Cartas de a dê d05 nal'ios nacionaes e
estrangeir~~, fanIo as vi~ita6 compctentes aos navios de ncgros, tirar/lõ as inquirições que vão ordenadas sobre o s'éu CtllDspeMe, eslarúõ prompto para a5 mais diligencias rélallil'<IS . a cste objecto q'ue pélo Provedor lór l.bes1rCo.rem encàrregac1asj passândo tambem <IS CarJias de SauHa que
lhes forem requeridas por aqtleUes lloe salrirem
das respectivas Gapitanias para fórà. Os referidos
aual'das Mórea·tla &aúcle arrecadarú\} as propinas
qué segundo Cllta Rogimento pertencem ao PllO,'edo!: i\1Jóq e lbnsLremetterái> Mmolpor elle mI'
determinado.
'
2(3.· A, juilsdiéção porém do Provedori\Iór peLalmaior exben5ÕO e im'portandia que tem ~ e que
pGr e te'Regimento lhe fidà oonferida.l ed exeroitada ex....officicl pelo Màgistrado dó lugar; e onde
houver Ouvidor Gêra ela €ómar08 ,será aunp.xa
ao dito Cargo' nasXiilas nnde o não houver, ao
de Juiz de Fóra, e na sua falta ao de Juiz Ordinario, inquiriddo-se 'efu rê'sit1ência' e '1'Ias devas~ as
de Correição, do d'esempe\}l':!o de hum tão sagraelo dever, O recllr~o será em,cada Capi,tania para
Ó Gaverrllldbr, é deste paia 'a Mesa db Des,embarlJ.?"Paç·Blc~_ .oI!de eihelliantes' ne/ioc'iôs 'ê (rec1~
l'f'fi~'l
éh' .l' I,,,,, J I J "
"
Jlu..
~u lUa
~ ,~~'ID,I~ ,'manç o ,prunelr~!cOlllr o ~eu
párecét Ó Pro ilol: Nlqr c1este §fado.
'17.· ~b1 éádâ liilíba: (ãs JI!efénc1a's fer.T'~s o GoI

e

t

-vernadores, ouvindo ao Ouvidbfila Comarca e at>
Guardá NIór \1cspeetivo, destlh'àl tlõ o sithl ~ lugat
'P'r0p'o'raii\bado para sen'Ír dc Laul:reto pnrl1
Negros, e m-àndarilõ fazér a1rCcommodações pté-cisas paLá o ~eu desembarque e i"'a7iálho em teP..
Ta, 'onde se de 'eril pl"al'ic'ar ó que' é ordena l1e tle
Regimento antes de entrarem nas' povoaçõe ,
pà craI111b-se as despezas peló Cofl'e elas conlribui. ões quc finão declaradas, cbjas ommas se podeI..
l'áõ adlahtar pela minha Real Falzeóda. E O Gual'tiAs i\iól'c's as istiraõ no sitio con'ycniel1te que pe<los só1:lteditos lhes fôr dcterminátld a sidl como
1>S IÜài~ IOlIkiaes l1a Saúde, i1ára cbfu pr mptidãó
cllin)JI'il'ern' colu a sua ob'rigaÇ!Õ'c ,'e exccutál'áli
o 9--ué neste Regiri1ento se lhes deterl11ina, dando
-as pm'tes, e remettentl'O ex,-olJieib ti 'pr06es o's b
Magi trado que servu' de Pro,'~dor 1\101'. ,. •
- '2'8.' Ser!~ notheado B ~l'~Vã'ótla Saúde qual'quel -do EScii,;ã~s(, jJrer~1 ihdo os das Gaitlanls
-pelo, lià erem sido ilté Il.g01 á, ou rrhbelliães dó
qM tib~ ditas téITa-s
'er C/úe mais apto seja,
'e' mái 'éxpedito pafa o culi'l}h'in'l'el:lt'Ó desUis ollri'gaçõe ,'podendó 'êr nomeado ccrÜ1tJl0fficjo eparado naquellas terras, onde p lá"ext nsã das sua
occ Ilações fôr mal conveniente qu~' con'stitua
Hum. ÓffiC-io iliver o 1\v\'c ge outro' eHcmlg'o ; C
-Pàl'à ThesoUl'eirO se nomeáh\ qllalqu r tIos que
houver eleitos pela Cam:Ira; as quae "ô'çmeações
sernõ feitas como dos mais OlJicios na fÓL'ma das
minhas Reaes ordena~ões. Venccráõ p~las "isita'
o mesmo . alarios que até agor~ co tuma,'ão
levar, e aqueHes que, deverem ter ordenados, se
me consultarúõ, ouvindo-se o Pro.vedo ' Mór, ou
a quem uá jurisdicção eXercer. '
.. ~9:d O's"sobretlitos lUagi tnirlos'; b'
Ilrbvedore 1\16res, fatai) o~ examcs e Ti to ias n-os Jiillhtitllen'tô~, e nos a~ougud e ri1afadourb , c:d'nió
"ai iÍco: eL'mÜiadó ab "pI'ti ,e80r Mói;
âB p&tl:Il), chtlmar sempt'e 'ao Guarda lór para:l Istit
d v~lar, Óti como péi'itb, no casoo'de 5er chi ~ cul~áde Medica, oou como Fi cal e .Delegado qiie bê
élo Prcr'l'edor Mór, e e'g'uú:aõ o mais rel'mós aci1#a prescI'iptos pará os procêssso déterml :l. ões
'I
I
que se fi zerem.
.
•
- 50. ó As mesmas ptovrdetJéias qtie'libima défét'mino acerca, das pa 'tagens 'dos gádo'S, s~l"ú~ óbsêrvada,s nas Capilarliâ '.da Babia, Pernám 8
'Fará e Maranhão. Ús Góvernadores, buvindo
ÚlIvldores, iórho 'Provedores Móres, e côin al:dhencia da CaQlaI'as) c1eterhxinaráÕ o ' tcrtet16A
para pastágens, e c1arúõ as mais ptoviden ias qt'1é
fprem áccômJiId~adas ao lo ,ai, cortfolmabdo-sé
quanto ('M possivel com o qlle e e tabelecer he
rã P ovincia, e com as dispo ições '~c té Rdglfu'eúto; e clarúõ Raí'te do que á esfe re peito exê'cularem 'pela Sccretatiá, <1e Estado dós egôoió5
d,o Brazil; peja eI(lal se /lad a dbfnpetenté kárticipáçao ao Pro edol' MÓi' para fi,car t1a ir'ltéJh~ 'n~iá
do quc e estabeleceu,. ou me i'cprc ciMá!, o que
fôr heces al'jo que'líaja de irlnp"al'-se; f~zeJ1dô
consenar no e:arlorio da Saúde II cópia de todos
'os Pil'pêis ,pára ahl' conÚar' de llIêrô.(l qt,I,é, uesté
'fun se stabele'ceu n ãs demãis Cap'itaolá.§' d 'stl!'
Êsta'ció. " ' I
~t.· PÓl' todos às navló <lu (a.]i
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ridos portos para esta Côrte remetteráõ os Guardas Móres ao Provedor Mór as partes de todos os
proces os e diligencias que tiverem praticado, em
mappas, referindo-se aos m~meros dos processos
que nos Cartorios dos respectivos Escrivães devem ficar, Os Ouvidores" ou os outros ~1agistra
dos ou Juizes que exercitarem esta jurisdicção,
tambem lhe rcmetLer[!õ as partes das diligencias
que lhes t\lca fô:\zer ppr este Regimento; e todos
o annos enviaráõ igualmente ao sobredito Provedor l\lór nesta Côrte a copia do auto das conta flue devem tomar ao Thesoureiro, e do balanço do· Cofre P-i\,Saúde com a demonstração d,a receita e despeza qlle. ti~ler ha"idp; e as sobras que
hou ver serão tambem rremettidas ao Cofre de Saúd~ desta Côrte a entregar ao seu respectivo Thesom'eiro.
32, o Dos referidos mappas e balanços, o Pro-vedar Mór nesta Côrte fará hum extracto geral,
que todos os seis mezes subirá á minha Real presença pelo Trib.unal competente; e, quando houvel' cousa extraordinaria de que me deva dar
parte, me. PQdeJ'á, fazljr pre 'ente pela Secretaria
de Estado dos Negocias, do Brazil.·
llelo que mando, etc. Dado 00 Palacio do Rio
de Janeiro, elD 22 de JaneiJ'o de 18,10. -PRINCIPE
com guarda. -Conde de A.guiar. - Com os l'egistos competentes.
~LVARA' DE

22

DE J-A~EIRO.

CoIl. Braz,

Eu o Principe Regente .faço saber aos que o
presente Alvará com força de lei virem: que havendo-se verificado na minha Real presença em
consulta da l\le&a do Desembargo do Paço os justQ~ motivos de necessidade e utilidade porque
co~vinha ao bem do meu Real serviço e 'ao dos
meus fieis vassallos, habitad'olres da Villa do Bom
Su~cesso de Minas Novas do Ara suahi e seu Termo, pa Capitania de l\linas ç eraes, a creação de
hum Juiz de Fóra; não só paI:a ser administrada
a Justiça com maior coohecimen~o das minhas
Ie1s, e executac!.as com mais exactidão e imparcialidade, ~ para gozarem ós referidos habitadores da egu'rança e tranquillidade que devem esperar de huma ':i"'ilancia politica; mas tambem
para que sejão arr'ecadados os meus Reaes direitos sem fraude nem descaminhos, maiormente os que forão ultimamente estabelecidos que
eJigem maior intelligeneia e vigilanpia: e tomando em consideração a grande extensão de
territorio da sobredita Villa, a distancia em,que
se acha da Çabeça da Comarca, allgmento de
população, e estado florente 'da su_a agricultura
e commercio: e querendo atalhar os íncon"l'enieotes gue resultão á pública utiÚdade, de não hanr ~inist'ro Letrado que decida os pleitos com
mais promptidão, intelligencia e integridade,
previna o deliçLos, castigue ~s que se commettere~, fiscalise a al'recadarão aos direitos da mi;
nha Re,al F.azend~, e faça amar e respeitar ?s
leis da l\1onarcbia, de cuja ob~el'Vancia depende
a prosperidad~ publica, con formando-me co~ o

parecer da mencionada consulta : sou servido
crear para a referida VilIa e seu Termo, hum
Juiz de Fora do Civel, Crime e Orlãos que
,encel'á o ord,enado, propin.1/-s e emolumentos
que vence o Juiz de Fóra' de Mariann'}., regulados pelo Alvará de Iode Outubro 1,54.
Pelo que mando, etc. Dad!> no E.io de Janei1'0, aos ~ 2 de Janeiro de 1810. --, PRINCI,l'E com
guarda. -- l\1arquez de Angeja, Presidente.Com os Reg. competentes.
DECRETO DE

25

DE JANEIRO.

l\fannscripto aulhentico.

Attendendo ao maior traballlO que accresceu
ao officio de Porteiro e Guarda Mór da Chancellaria Mór do Estado do Brazil, de que he pl'oprietario Henrique José Maria de Souza Galhardo,
com o expediente do papel sellado, estabelecido
de Junho de 1809 : e conforpelo Alvará de
mando-me com a informação e parecer do doutor Thomaz Antonio de ViIla-Nova Portugal, do
meu Conselho, e Cbanceller Mór do mesmo Estado : sou servido ordenar que da data deste em
aiante fique sendo o ordenado elo dito officio,
-em lugar dos 20d:t1Jooo réis que tinhli, o de
480:t1Jooo réis, nos qua~s vão incluirlos 80:t1Jooo
réis para hum fiel que selle os papeis, sendo o
mesmo proprietario obrigado a pagar ás mais
pessoas que para 'esse trabalho venhão a ser necessarias. O Con~elho da Fazenda o tenha assim
entendido, e nesta conformidade o faça executar
com os despachos necess3rios. Palacio do Rio
de Janeiro, 25 'de Janeiro de 1810'. -Com a
rubrica Real. - A fi. 256 v. do Liv. Iode. DeC7'etol
da SeC7'etaria do Irnperio.

I'

DECRETO

DE

26

DE JANEIRO.

M anqs~riplo autbentico.

Havendo cl'eado o emprego de Provedor Mór
da Saúde,. por Decreto de 28 de Julbo do anno
passado, e tendo nomeado para 'eile a i\Ianoel
Vieira da Silva, do meu Conselho e Physico MoI'
do Reino: hei' por bem que pelo referielo emprego vença o ordenado de I :ooo:t1Jooo de réis por
anuo, pagos aos quarteis pela competente folha,
O Conde de Aguiar, Presidente do meu Real
Erario o tenha assim entendido, e lhe mande passar os despachos necessarios. Palacio do 'Rio de
Janeiro, em 26 de Janeiro de 1810. - Com a
rubrica do Principe Regente Noss~ Senhor.E:vtrahido do Liv. 2 de Reg. de Decretos dos annos
de 1809 a Julho de 1811'a fi. 48.
0

ALV AnA'

DE

30

DE JANEIRO.

CoJ]. Braz. - Delgado.

Eu O Principe RegeQte faço saher àos que o
presente Alvará cQm força de lei virem, que,
~endo-me presente ~m consulta da ,:tteal Junta ,40
Commercio, Agricultura, Fabrlc s e N avega~ão
4este .Esta~!> ~o Bra~iI e dominios U~tramari.n.os,
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que havendo eu ,decJarad-o no Alvará do Iode
Abril de ] 751 , quaes erão as incumbencias das
Mesas de Inspec\:ão que fui servido Crear para
augmento e prosperidade da agricultura e do
commercio; e 'devepdo ~I:!tender-se desta legislação e de muitas outras ordens Regias a este
r~sp.eit~ estabelccidas e promulgadas, que a i unsdICçao das referidas Mesas era privativa naquelles objectos que lhes hou· erão sido encarregados
. acontecia pelo. contrario, que havião mui los con:
flictos de juri~pic.ção com manifesto prejnir-o dQs
meus fieis vassílllos, detl'Íll)ento da prosperidade.
da causa puplica, e sempre indecorosos e contra~ .
rios ao bem publico; e que o mesmo succedia
nos casos das admini trações das heranças do~
que morriã,o sem lestam~ntp e sem herdeiros presentes, e com credores negQciantes, estabelecidas
no Alvarú de 17 de Junho de 1766, com· o util
fim, de proijJ.o,'er o commercio, removendo-lhe
os obstacul~s que pro vinhão da dilliçuldade; e
demora nacobrança das suas dividas, quan,q.o era
, ~onyenient~'e utilissimo que arrecadassem quant~ antes os. sens fundos para os porem em mais
viva e pro~pta qit:culação, acceler~ndo o giro
do commerclO, ~~e s.e ~!lgmenta ii proporção que
c~escem e se multlphcao as tl'ansacçi)es nerc~n
tis; havendo tambem nos referidos casos ~Igumas
vez~s duvidas e disputas sobre a jurisdicção privatIVa das Mesas d~ Inspecção',. apesar ,de qUlt no
sobredito Alvará eslillesse detcJ:Í'):).iQado q,ue dellsem. conta á Real Junta do. Corrunercio do que
p:atlcasse~ em semelhante cas~ ; ,do Hue se devia deduz11j ql,le este era o Tdb nal .competen~e
para quem se devia recorrer das decisões desta
natureza: pr,opondo-se-plc finalmente na sobJ'edita consulta, qU,anto .eril conveniente ao bem
publico ordenar-se que a jurjsdicção das Mesas de
ln pecção fosse prhati ya em todos os casos d~ sua
i,ncumhencia acjma reconta.dos; e ((ue delIas se de-vesse . r~corl'er,por meio ele ,appelIação e aggl'3VO
para a Real Juota do CQmmercio desÍ\C Estado,
como se pl'aticava havia tempos, e ei-a collerente ~om, a natureza das materias mais ana,logas aos
obJ~ctos,eln que este Tllibunal,entende, e á brevida~e com, q~.e sem as delongas. f()ren~es cumpre
que .se de~ldaQ. semelliantesj negocios :, e tendq
copsldet:açao a todo o ref.erido" ,e querendo evilal;
os mencionados incon"enient~s, e pôr ~ermo ás
por.fiosas que tões que se tem suscitado, e podem
re?~cscer para o futuro em damno, da publica
utIlIdade' conformando-me eOm o tparecel' da re~eri.da.co~sulta, hei ppr bem deterrWnar: que a
)U1'1SdICçao d,as ~lesq.s de Inspecção em todo~ os
casos. que lhes estão incUlPIljdos pO,r minha:: Leis,
Alvarús, Decl'etos" ou Ordens Regias, seja priTativa e eX{ljllsiva de qualquer outra; e que dellas se del.ãr interpôr todos os recur os ordinal'Ío
e extraordinp.l'ios para ,a Real Junt,a do Commercio, Agricultnra, Fabricas e Navegação deste Estado, ficando jnhibidas de entrar em se.melhante conhecimento qu~e.,q.uer outras autoridades, salvo o r.eCJlr~o immediato a minha Real
pessoa, que sempre e em todo o caso se deve entender comp~lir aos meus fieis vassaUos.
Pelo gue mando, e,tc. pado no P,a,lacio clo,Rjo
:fOMO

~.
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de Janeiro, aos 50 de Janeiro de 181O.-P1\INCIPE
com guarda. - Com os registos competent~.
PROVISÃO DO

1°

DE FEVEREIRO.

M:inllscriplO alllhentico.

O Conde de Aguiar, do Conselho de Estado, etc. Faço saber ú J unta da Real Fazenda da
~apitania do Espirito Santo, que pelo Real Era1'10 representou !\lanoel Antonio Riheiro e Castro
encarregado da aclmini trar.ão dos diúmos Reae~
da Villa de S. Sahador e 'eu djslricto, expondo
que de se' fazerem as remessas daquelles ~'endi-'
mentos para a Villa da Victoria, não re '].l!taya utilidade algu~~ ú Real Fazenda, tanto porCfue pelll
falta de, actIvl~ade ~e commercio de huma para
outra VII,la, n~o ,haVia quem acasse lell'a , para
serem alJ reahsadas ~s sommas que se pretendess~m'femetter, como pelo risco que corl'mo, en"Janelo-se por terra, de seI' a esco\ta acommettid,a por ,ladrões ou pelo geolÍo, além da desp'eza
que com a mesma escolta era preciso lazer- e; e
qu~ quando se pretendesse passar para esta Cidade com os mais reodimentQ da Capitania se
multiplicavão o obslaculos, que,!' pQr tel'ça, c{uer
por mar, poden<;ló:-se passar aquelle rendimento
para este Real Erario immediatamente por meio
d~ letras seguras sobre negociantes de ta praça, pe(h~~o ,a re~olução do que devia pratici;lr sobl'e este
ohlecto, "1 to oQstar-lhe o Avbo que tivera do ES7"
cl'ivão Deputado dessa Junla, em que lhe parlicipava para sua inlélligencia que ú mesma Junta ficava
pertencendo a cobrança dos mencionaJo dil-imos
lindo que fosse o allno de ~ 809: o que ôend~
tudo ponderado, foI o Princjpe llegente Nosso
Senhor servido determin.ar, que pão ob taote
ficar a dita Villa ele S, Sal vador compl'ehendida
nos limite dessa me ma Junta, a quem compete
a fiscali ação do seu rendimento, fizesse li ,dito
a9.mini ti'ador Jil'ectal'\l ente para o mesmo Real
Erario a reme 'sa da cohranca dos dizimo Reaes
em lelra ~gl1ras, dando c~mLudo conta circunstanciadamente a essa Junta, das quantias enviadãs por este modo, afim de se l'àzer na ua Contadoria a escripturação competente, e se poder
a todo o tePfp,o liquidar a conta de cada h!lm
90S aáematantes ou devedores deste renclimento.
O que se participa á referida J unta para que assim
o fique entendendo e o cumpra. José Gomes Leão
a fez no llio de J aneil'o~ no 10 ue Fevereiro de ] 81 O.
- Francisco 'ue Paula Cabral ele l\1ello a fez escre"er.~Conde de Aguiar.-Extraltida do Liv. 10
de Reg. {{eral de ordens expedidas ás Juntas de Fazenda a {l. 195 v.
RESOLUÇÃ.O DE

3

DE FEVEREIRO.

Manuscripto authentico.

Sobre a arrematação do contr<Icto do quinto
d~ couros da Capitania do Rio Grande de S.
l>edro, que andando em praça os dias ua lei,
teve sómente o lanço de 5o:t/Jooo rs. mais no
tl·i.enoio, sobre os 90: ').,Q o:tf>o 00 rs. ; porque o arr,ematou a,Junta da Fazenda do Il.io Grande, no
58
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uno

triennio de 1806 a 1808; não havendo ontro lici- pulado pelos seus serviços: não cal'cula que hutante neste contracto, que concorrendo Com os ma Capilania que tem de rendimento liquido
unicos lançadores que olferec&rão aquelle lanço, 117:00n:t/Jooo .de rs., em que entrão dinheiros
que forão os ultimos contractadores, fizessem su- 'd~ eme sa, e que fa'Z a aespeza annual de
bir este contracto ao maior.iflreço de que he sus- 1 i6:000 Wooo de rs, , não pôde estagnar. por escepthel : parecendo ao Conselho representar a peranças falliveis 'e incel'tas, htlma boa terça
Vossa hiteza Real, que e te contracto não se parte do seu rendimento, faltando aos deveres
<leve arrematai' pelo baixo preço em que se aclla'l mais sagrados dos 'Pagamentos 'necessarios a sua
devendo-se mandar admini trõl.r por conta da Real conservação e defeza. Especulações de commerFazenda, tirando-se' a condição indefinida do cio já mais serúõ proprias OIJ utei,s á Real Famuniciamento das tropas, ordenando que se pra- zenda. Ha comtudo alguns metbodos de ar'J'ecatiq\le no Rio Grande o mesmo metnodo a este dação muito simples, e muito exactoS, que o esrespeito, que se acha estabelecido nas outras ,Ca- tudo continuado da marcha dos intel'esses do
pitanias, para assim haver hum mai'or augmento commercio , e negocios das Provincias 'Americano rendimento deste contracto. Parece porém ao nas, assim como das leis da eronomia publica e
Cotlselhei!'o Luiz Beltrão de Gouvêa de Almeida, fiscal pelo espaço d~ trinta annos, tem mostrado
que determinando õ Alvará de 28 de Junho de ao mesmo Conselheiro; mas esses mesmos me1808, Tit, 7 § 13 e seguintes as rendas Reaes , tbodos' só poderáõ ser adoptados, quando as cirque devem ser conh'actadas, a sim como np § cunstancias se pl'oporcionarem , e o tempo o per8", as quaes de'vem ser administradas, qualquer miltir ; pois que as difficúldades actuaes não são
voto em contrario he perigoso, alTiscauo, ou de proprias para innovações ou ensaios. O mesmo
puro' ensaio, no qual a Real Fazeuda ha de pa· Conselho não calcula as obrigações idherentes ao
gar as custas, salvo se os seus, autores ficarem mesmo contl'acto do chrinto 'com o muoificio da
l'esponsavel, aos prejuizos e suas consequencias. tropa, no valor annual de 10 :ooo:tf>ooo de réis ,
No § 15 , he Vossa A:lteza Real servido assignar que he a importancia de 6!~0 réis. por alqueire de
as raza.e ,por que determina as arrematações da- farinha de mandioca, com que o contractador he
quellas réridas, que os contribuintes pagão em obrig'ado a assistir' a tropa existente naquelIa Divifructos. Comtudo, como o Alvará as considerou são do Exercito Real, e queYossa 'Alteza poder'ú
em tel' os ~efaes, a respeito dos contract!Js que augmentar, quando a segurança public-a o ,pedir;
nã.o rptii recebimento dial'iQ etd metal, e:q>ol'ei só quem não calcular 'ou o fize'r celebrinatÍlente ,
emparticula'r as que pertencem, ao contracto do pbllerá acreditar que/Bum genero de pl'imc'ira nequin'to dos couros; e gado em pé, de que se trata cessidade, importadO' d'e Santa Catliarina, Rio
na presente Con uHa. Esta gabella he recebida das Velbas, e Caravel1as, sel'ã por huma admiem geiiero no Rio Pardo, Porto Alegre, Rio nistração posto nos rugares aonde se consome por
Granfle, ou S. Pedro, tan tp da parte do Sul, preçó, nãd dig-o inferior, mas nem mesmo igual:
como elo Norte do rio; Ogenero he de huma ex- nesta Capi~ania, que he o cencro da cultura ,dleste
pOTtaç.ão eUTopA a , por conseqpencia o seu valor artigr;> , importou no aonó passado 58:815$000
depende da facilidade da me7ma exportação, e réis; e tres mezes sómente podél'ã'o riva!'sar
do, que rem, nos mercados da Europa: he de aqtletle preço, todos os fuais excederáõ 500 , e
lmm continuado e in finito trabalhá para a conser- 400 réi'S em alqueire. Outra maior prova da inuvação da sua qualidade, para não padecer ruina tilidade da admillistração deste contracto tia~ce ,
da Eolilha, traça ou tinca, que o devora e des- de que tendo sido 'administrado () anno passado,
tróe: já e "ê pl'imeiro que se requer' grande fi- determina Vossa Alteza Real, que seja presentedelidade nos empregados nas quatro estações da mente conLractado, A este Conselho não, p~l·ten
ádmini 'tração, Iras quaes pelo menos deve ser cem as administr'ações das- reudas Reaes', àinda
nove até doie, além de vinte escl'avos para 50a- quanôo se jul'ga~sem uteis, as que são de hatu..
lliarem 'I e baterem d\afial7lente trin ta ou qua- reza da' da quinto', -segundO a .d'Cterminação do
reT)ta mfl couros, que devem ser ex'portados; Alval'á de 28 de JUííHo, no Tit. 7
§ 17, H~
po.rque no pa,iz, llem os mesmos lana.dores que pois a conclusão que toda a adtninistnlção mer..,
pag~o'e Ee qUintp, vendem os de sua colheita:
éantil, ou iptere5sada deste contracfo he' pr'eJu~i
deve hayer arma;tens" que não tem a Fazenda cial; que no ,têmpo p'resente he pessima , .e ás~eal., p~ra teceber e acondicionar o mesmo
so'Ciada de male~ incalcrilaveis ; qúe lIe.mais ulll
q?-jnto, deve ha ve~ embarca. ões que' o tràns- nas circunstancias aetuaes contractar ~' do qüe
portem pal'a ê te porto', ou pagar frete. O Coose- fazer ensaios de theoria, pedgoso , de pill'á es J
lho não calcula, nem tem dados para o la'Zer, so- peculaçãO', contra a experiçrJCÍ'a feita no al1no
hre a importancia destes diversos artigos de des- passadb, O que Vo~sa Alteza Real tem em vi, ti!', d'epeza tão onerosos 'Pela falta de zelo do em- terminandó pelo A"Is-o de 26' de Outubro do anDO'
pregado ,pela deterioraç,ão do, geBero , pela de- , passadO' a arremataçã6, que Ó lIle mo Avi o d'eve'
mora da 'venda, pela, liquida ão do preço que ser imlnedi-atameote executad'o,e que a demora-.que
de e col1car·rer -reI' mais de. huma 'fel'Ça parte, tem ha'l'Ido, faz já lIu m deficit no eu ,'alor, po-r
par~ a de peza daquel\b Ca~itilnia; não' calcula ser hum gencro ..'d'e e~portariio eurbplla qUe"aug'·
que- e ta demora ha de fazeI' Vrevg1'iéadtlres chis menta ó!Í dimihue segUndo' as boâ' ou'más no"
e de e~tol'~ militará's', porque huhs 'êl oUl'1'OS, não ticias d~q1.Yella pa'rt~ do mufn10. ~bc o parMl'elb
do Contrat!to do quihltl
ln 6 d'os'ditÍ1:hosi'd'ós
~ilhe pagatj~ 'nos tempos' c'omp.ellént'es, CaItão
a06 eUs devel'es; po'rqlJ.e se"lhes falta a'Ó esti- fructos nãiY he admissivel, porqUé' estê's sãtl!call0
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sumidos no Brazi'l, aonde tem augmentado o vaJor em proporllão dos gasladore , o que não
acontece áquelle do consumo E 'trangeiro. A' vista
destes principios, Vossa Alteza Real mandarú o
que fôr mais justo, Rio, em 26 de Janeiro de 1810,
Resoluçiio.-Como parece ao Con elheiro Luiz
Beltrão de Gouvêa d' Almeida, pl'Oceclendo-se na
arremat~ção sobr.e o maior lanço que e oITerecer.
Palacio do Rio de .laneiro, 5 de Fevereiro de 18) o.
- Com a rubrica de Sua Alteza Rea\. -AclUL-se
1/0 Liv. Iode Reg. de ConsuLtas do Conselho da Fazenda a /l. 10 até I I V.
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resultai' da multiplicidade de despachos que o
iHe 'tres das embarcações erão obrigados a diligenciaI' em tantas e tão di tante Repartições,
como erão as que abusivamente se achHão estabelecidas, a, maim' parte dos quaes e reduzia a
simplices e mel'as formalidades, tendente não ao
grande objecto de favorecer e faoilitar a na vegação e commercio, mas sim o de realisar e segurar a cobrança de emolumento concedidos em
dilferentes tempos a diver o empregac}os, e ao
d'e e tabelecer huma depenJencia nas Repartições, ás quaes os mesmos le tres devião recorreI'; resultando destes multiplicados recursos demorarem-se aS embarcações neste porto pOl'
RnSOl>Uçx,o DE 3 DÉ FEVEREIl\:J.
prolongaclos espaços de tempo, e inutilisando os
lvianuscripto aulhentico.
pl'Gprietarios dellas as despezas que fa~iã-e- com a
s~bsiStencia e salados das respectivas g'uamiOs Omciaes empregados na Secretaria do Con- çoes; ao que accresce inbabilitarem-se as mesmaS
selho Ja Fazenda e Repartição do Assentamento, embal'ca~ões, especialmente a' costeira ,para reped'em isenção da prestação de novos direitos petirem as suas viagens de ida e volta quando-áS
pelos seus respectivos encartes, em razão de go- podião effectuar, se fossem despachadas Com à
zarem as mesmas graças concedidas aos Olficiaes oonvenieut-e br'evidade: clo que emanal'ia entre
do Real El'arío.
muitas attendiveis vantagens as de se abastecei' a
Resolução. -Não ha que' defel'Íl'. Palacio do Capital, e a de sc obter a abuodal'lcia, pl'inciRio de Janeiro, 5 de Fevereiro de 181O,-Com pa~menle daquelles generos necessarios para ~
a rubrica de Sua Alteza Real. - Acha-se a /l. I I su,lisistencia dos habitantes que igualmenté goza!l, e 12 do Liv. Iode Reg. de Consultas do Consedão da commodidade dos pl'eços delles pelo nalho da Fazenda, no A"chi110 da Secretaria dos Ne- tUl'al etreito da concorrencia que as iro viria a
gocios do' Imperio.
reaüsal'-se.
Para remover pois a'quelles e outros attendiveis inconvenientes que pela sua gl'avicJ..ade so fiALV'Al\A' DR 3 DE FEvnREIRO.
'Lerão dignos' da minha Real consideração, e que
por isso necessitão de promptas e cM,'enienres
Coll, Braz. - DelgadO.
providencias: mando estabelecer húma lUesa de
Eu O Príncipe Regente faço saber aos que este despaoho maritimo, na qual e deveráõ concenAlvará virem: que sendo pl'Íncipal objecto da tl'al' os despaohos e mais diligencias a elles relaminha paternal- attenção o promovei' a felicidade tiYaS que se expedi<io por diITerentes Repartições.
dos óieus fieis ,'assallos POI' todos aquelle mei<]s
Será cGmpo ta aquella l\Iesa de hum Fis(}a~,
conducentes a obter hum semelhante fim, e que hum' Tbesoureil'o, hum Esorivão e hum 'Con'a experiencia rem mosfrad'o sel'em 05 que elcvú- tinuo,
I'ão as nações que os adoptárão ao maior auge
Dev~rá a Mesa do despacho marítimO' ter as
da pl'osperidad'e é opulencia publica: e que ha- suas Sessões todos os dias de manhã, que niio fovendo considerado que o commercio marítimo rem dias Santos de guarda, desde as oito horas
roL assim nas idade remotas, como nos recentes até ao meio dia; mas quando aconteça havlll'
tempos, o que mais prompta e düectamente tem mai(Jr concurso de Despachantes e não ser pos~
concorrido para firinar a soli'da riqúeza dos povos Sivel avia-loS', assignar-se-ha huma Sessâo exque o exercitão; pois que oITerecéndo huma lraordinal'ia para a tal'de do mesmo dia,
proropta e coi:tttnoaa CEY1ldução, confl'ibue para
Pel'lelloerá ao Fiscal faZier obser\'ú a !:l'Oa or111ais rap:idámeofe lH~oinove'r O augmento da agri- dem e regularidade ~ e a decencia nas Ses fles da
cultura, abuodancia dos seus pl'Oductos, a in- ,,referida Mesa, recommendar aos empI'egados
dustria nacional e á população; e para facilitar della a prompta execução das obrigações que lhes
os meios de engrandecer a marin ha milital', tão são impostas; não permittindo que ellas se alteúecessaria para a protecção do mesmo comme'rcio, rem, óem tamhém que se admittão demoras e
e para a preservação e segUl'ança dos Estados e ddongas no de pacho e aviamentG da partes.
Ao Thesotlr'éiro ficaráõ per~encendo as obriB'ati:Dped'os.iílaritimos! tesolvi ampliar as providentes élisposições, cotn as quaes em c1ilfer~ntes'tem ções anne~as a hum tal emprego.
Del'el'á o Escrh'ão fazer' o lançamento' geral
pos e opptll'tunãs çQnium:l:tJras fui servido animar
em comrhom beneficio dos meus vassallos, este de todas as quantia que a titulo de contl'ibuição,
imporrante ramo da riqueza e prasperidade n'a- ou de emolumentos sati fizerem as embarcaciona1. Portanto, tendo mandada que subi sem ções na sahida deste porto.
Do referido lançamento deverá o ESCl'ivão no
áIDin 11 a. Real presell~~ o-s regimentos que se achavão est:;abelecido~ reliltivamenl'e ao modo de effec~ fim de cada Sessão fazei' hum ooncisó resumo, no
tuar p despacho do 'iJavios na sabida do porto do qUal as 'ignal'ilõ o Fisclil e o Thesoupeiro, servindo
Rio de Jhneil'o; ti te'odt'>,c'dbhéddó ã vi ra deHés o~ clellois pa'ra deHe se extrahir a conta que Se deverá
notilveis prej uiz'tis qtte nebe$'sadam'eote davebãO' fdhnalisat no'· fim de' cada mez. Pa sarli o E,-
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crivão tambem as guias, para que o Thesoureiro
llaja de fa~er entrega da importancia dos emolumentos ás pessoas ás <fuaes cQmpetirem, ou a
seus bastantes procuradores; e dos pagamentos
que fizer no ultimo dia de cada mez, não sendo
dia Santo, deverá cobrar quitações para sua descal'ga nos respectivos li vro , sem que por e tas
guias, nem por qualquer outro titulo possa o
Escri ão ou o Thesoureiro pretender emolumento ou graLiOcação alguma. ,
Para se regular o lançamento geral das quantias que a titulo de COJltrilJUição ou de emolumento deverilõ satisfazer as embarcações na
sahida de. te porto: mando baixar com e te a relaçãu que vai assignada pelo Conde das Gal veas,
do mea Conselho de Estado, men linistro e Secretario de Estado dos Negocios da Marinha e
domínios Ultramarino a qual ficará. em ohservancia em quanto eu não man dar o contrario, e
não 'se estabelecer outro systerna que sem prejui.
7.0 daquellas. pessoas ou corporações, <Js quaes forãp concedidos os indicados emolumentos, haja
de ali"iar a navegação e conunercio mat'itimo
daquellas prestações: e sendo tão rCOllrormes aos
meuoS Reaes' e pI@videntes sentimento , abreviar
o termo em que de;yer!lõ ce ar aquellas contri~
buições e emolu~~mtos pessqaes, tenho resolvido
que fiquem cessando logo que os empt'egos·, e
ollicios a que as mesmas contribuições.e emolumentos se aehão annex.os, houverem de se transferir a novos candidatos; ficando entendido, que
ainda no caso em que eu haja de faier mercê da
sohrevivencia rl~quelles empregos ou oillcios;
assim ciyis como militares, se não devem julgat'
comprehendidós nena os emolumentos que antes
lhes tocavão ; os quaes durarúõ sómente em quan·
to servirem os actuaes empregado.s, ou eu não
110uver de e tabelecer os meios de indemnisação
ou compensação a favor dos actuaes possuidores,
afim de mab promplamente fazer gozar a navegação e commercio maritimo do beneficio e alivio que me proponho a facilitar-lhes, pat'a pt:omo"er a pro peridade da mesma naveg-ação e
commercio, e com. ella a de todas as classes dos
meu fi.eis v,assallos j h~m entenclido, que as indemnisações que eu' mandar fazer, deverúõ ser
reguladas pelo rendimento dos emolumentQs, tal
qt.lal ena ao tempo da dala deste meu Alvará', e
não pelo que renderem no tempo ~m que a indemni acão e verificar.
Mas q{lerendo que desde já comecem os meus
fieis va sallos a gozar parte dos alívios com que
me proponho proteger a navegação e commer·
cio maritimo : sou el'Vido abolir a favor das lanchas co teit'as de cquipagem de cinco pes oas,
que conduzem farinha de púo, milho, feijão e
outros leO'um'es, materiaes de construcção de edificios, cal' ão e lenha, os emolum~utos que accrescêl'ão depois do J. de Janeiro de 1808; frcan,
do em seu pleno vigor os que anteriormente se
pagavão e constão da relação acima mencionada;
e devendo a difIerença ali fazer-se pela minha
Real Fazenda aos actuaes empregados que deixa,
rem de receber por esta minha Real resolução,
o emolumentos que lhes pertencerem por justir

ficados titulos, em quanto servirem os empregos
a que taes emolumentos se achão annexo ; observando-se a respeito destes o que acima tenho
ordenado a respeito dos mais empregad9s.
Formalidade com que se procederá ao despacho.

Os Mestres das difIerenles embarcações daráõ a
sua entrada na Alfandega, apresentando a Vsta da
sua carga, afim de recebereDf o competent~ despacho, con fOL'me a pratica que de long'o tempo
se acha estabelecida naque1la Repartição. ~)as
sendo o principal objecto das minhas' paternae5
disposições não só abreviar o despacho das embarcações, mas tambem aliviar os meus fieis vassa1los das olespeza que resultão de maiot' demora
no mesmo despacho, pela detenção dos guardas
a hordo em quanto se e.lfectua a visita: determino que ,as eml>arcações costeiras que transportarem caixas de, assucar, pipas de aguardente, algodão, côcQs, e louça y,idrada, deveFúõ. ser visitadaS no preciso tCJ;mo de tre5 dias, ou mais
cedo se possivel mI'; e que teL'minada qJlle seja
a 'visita, se fação logo retirar 9.s guardas. O mesmo beneficio hei por bem conceder, e mando que
se observe a respeito çlas embàrcações .costeira5
que carregarem carne, peixe salgado, loucinho,
fumo, trigo, cabos, betas e amarras .de piassaha; bem entendido que a respeito destes generos
se fará a avaliação do estilo no espaço dos me5mos tres dias, em que mando se haja de effectuar a visita e rctirarem- e os' guardas:
Merecendo-me particular attenção as lanchas
que conduzem mantimentos, éomo farinha de
páo, milho, feijão e o.utros legume , visto serem
qbjectos de primeira necessidade ,.1 e indispen?aveis para a uhsistencia dos meUs fieis vas aUos:
e sendo tambem digno da minha Real consi~era
ção facilitar os meios e artigos necessarjos para a
conslruceão dos edificios de ta minha Côrte do
Rio de J~neiro, de que resulta não só commouidade aos habitantes, COIl)O tampem maior esplendor á Capital e Jugar da minha presente residencia: querendo promover a com moda conducção
dos materia~s que.para tal effeito se transpor,tão,
e que lem subido a altos preços por lalt~ ele e~
portação, causada pelas demor~s que sofIt~em. ~s
embarcações: ordenQ, q,ue as lancha,s co.~tejras
que concluzirem, assim os referidos mantimentos,
como materiaes de construcção de edificios, ;t sabel': cal, tijolo, telha e macieira, logo que derem
entrada na Alfandega, hajão de ser vi itadas no
preciso espaço de tempo de vinte e' quatro horas,
retirando-se-Ihes immediatamente os Guardas depois de feita a visita: e o ~\lsmo beneficio sou
servido concec;ler Qs lanchas que conduzirem carvão e lenha para o consUmo da Cidade.
Terminadas que sejão as diligencias que p<;ãd
por mim orde))adas" e ás que s.ão dI> costume,
que não me pr<;)poqhQ a alte~ar seQ;lo n.a part.e em
que por mim. forem derogadas neste AIvará, .deverá o mestre I;eeeber da, A.lfand,ega o bilhete,
que o E crivão da l\~esa Grande lhe p!.1ssará, mú,:
nido ,da assignat~ra .do Juiz da meslpa Alfandegá.,
pelo qual conste achar-se des,e,mbílraçado por
I
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~CJl1ena Rep~ijfção; e com 31'JUcfie bilhete devera

.cba, para fbra da Capitania, pelo pas"
sapol'te . .'. , . . . . . . . . . ' . . 6~/)'J!J.o
E par:!. os porlos da Capitania, sendo galeras e bergantins . . . . . . . . . . 4:t/J3'.Jo
E sendo sumacas . , " . . . . . . . . 1 :t/J44o
E sendo lanchas costeiras, pelo passaporte que'dê\c dar-se-llli;s; para lhes valer'
por tempo' de seis mezes : . • . . . • 4:t/J800
Ao Secretario do Quartel General do Exercito, sendb ga1el'a' . . . . '. . • . . • ' (~80
Ao Juiz da'Alfandega', sendo galera, COI'·
veta ou bérgatlm
.
50
Ao dilo, senilo'súrJiaêa'.', .'. '. '. '
.
850
Jl
sendo lancha . . . . • . . • .
27 0
'Ao Cartorio da Alfandega, pela fiança-de
buma galera. . . . . . .
97°
'Ao dilo, de bum Ibergantim
650
D
de buma sumaca .
8ul'
»
de hllma lancha, "
250
Ao Porteiro' i\a Alfandega, sendo galera 4':t/>64o
Ao dito, sendo be.;gantim ' . '. '
2:t/J64o
Jl
sendo sumaca. . . . . . . . .
800
i)
'sellào lanélú . . . . . . . ••
240
Ao Escrivão da Junta do Commercio;
existente na Alfandega, sendo galeras
e bergantins . , . . . . . . . . . . . 1 :t/J50Q
A'o ESl:rivão da Matricula da Junta do
Commercio, por qualquer embarcação
para os portos naoionaes . • . . . . .
520
Para os POl'toS da EUI'opa, Asia, AJrica
e estrangeiros, por cada pessoa matriculada, além dos 520 r'éis •. , . . .
40
A' Secretaria da Junta do Commercio,
pela ,provisão e lista da equipagem que '
exceder a oito pessoas. . . : . . •• "'5:tf>20fJ
E não excedendo.
•.•.....
400
A' l\'lisericordia, por cada pessoa de equi~
pagem, sendo para os portos desta Capitania . . . . . , . . . .
2.00
Para fóra della. . . , . . .
•
640
Sendo galera, pelo casco
. ô:t/Jooo
Jl
bergantim Jl
l)
•
41000
D
sumaca
Jl
D
• '.J
560
»
lancha
II
II
• 1
280
Ao Governador da fOl;taleza de Santa
510
Cruz, sendo galera .' . . . • . . •
Sendo corveta, bergantim ,e hiate • 51
1
970
»
sumaca . . . . •• • • . . •
1
410
»
lancha armada em sumaca. •
450'
320
,n
lancha costeira . . . • • • .
A' fortaleza de ViIlegaignon, por qual120
quer embarcação . . . . • . . . . .
A' Chancellaria Mór, pelo sello .• , ,
40
Ao despachante, quando a enibareação
não fôr despachada pelo proprietario,
sendo de tres mastros . . . . . . . . 2:t/>000
·,isto" .competente".
.
E sendo de dous dit'Os. . . . • • • . . 1 :t/Jooo
·RELA.ÇÃO do" Emolumentos que tem a,pagtu as 1Jm-.
A s lanchas costei1'as de 5 pessoas de equlpagem, ~
uaTcações portuguezas que despacharem no porto numeradas aU 41 pagardõ os emolumentos de entra. desla 'Capital, e das Es'tações nas quaes os devem da e sahida que pagavão antes do dia 1'°,de JaneirfJ

o propl'ielario P0l' si ou pela c1espachant~" "e o
mestre com a .gente da sua gu'arnição~ r'eCOITer á
,Iutenderrcia da I\larinha para alli s~ pr~cedel' á
<competente matricula;:e desL-a' Repartição recebc'"
õJ'á ~ bilhete em -qne se ~l'm[jql1e haver-se eJIeoiluad'o a rnatriicula.; declal'ando-se no mesmo 'biclhete ,os nomes assim do mestre, como da cmba'rdçâa, POI'to a qne se destilla, numer@ das p.esMas matricula'das-, 'nas quaes se inclúiráõ o Piloto
:e Cilurgião examinados e arp,pl:o'Va'<!os, € o GapelIão, 'segundo 'o lote re capal:idade da embal'caçãu,
'Com o bilh€te da ~iatI'icula, concebiào na fórma
'aaim'a refcl'ida, se aprcsentar'á o propl'ietal'Ío ou
'<J despachante com o mestre, da embarca~f) 'perante a Mesa do t>espacho maritimo, e entreg:ará
iO bilhete ao Fiscal, que o ínandal'á lançar pelo
Escrh-ão, ordenando a este ,que faça a conta das
<contrihuições e emolumen't!os rqne competem ás
cãifferentes RelJartiçõcs e pessoas que os recebem,
,1i! ilJue constão da já meMionada Relação: e tendo
o mestre pago as Ieferidas contribuições e emolumento , declarahdo-se na guia o nome d'a em..
.bal'caçao, do mestre c1ella, tlos individuos de'que
-se',compozer a equipagem, o porto do seu desti.L
no e o dia da ~ahida; com esta guia assig'nada pelo
lFiscal e Thesoureiro, se apresentará '0 mestre ou
o despachante, ou o seu agente na minha Secre{aria de Estado dos Negocios da Marinba e dominios Ultramarinos, onJe se lhes facilitará o passaporte e" a ;portaria, para que nas fortalezas se
nã(} ponha impedimento, mas deixem livremente
'}Jroseguir viagem para o seu destino.
Fical'ú 'a cargo do Escrivão fórmalisar hum
'mappa dos navios que diariamente se desp'acharem, fazendo'nelle mençao do nome tla emhal'cação, do mestre della, da gente da guarnição, da
oarga, do p'orto a que se .destina e do dia da 5a'"
'hida: e deste mappa enviará dous transumptos ú
minha :SecrelaI'ia de Estado dos Negocio da 1\'larinba e, domínios Ultramarinos, para subir por
esta Repartição bum dos exemplaJ1es a minha Real
presença: e ás minhas duas 'outras Secretarias de
Estado dos Negocios do Brazil, e dos Negocios
Estrangeiros e da Guerra; aos Quarteis Generaes
!la ,Mal'inha e do Exeroito, e ú Intendencia Geral
,da Policia se remetter'úõ pela mesma fórrna os re'feridds mappas; e ao 'Cotlreio se participará o dia
:da 'sabida das embar-cações, a fim ,de que tenhão
cartas que bouverem de
'promptas as malas
~er remellidas para os portos a que as ditas em'barcacõe5 se destinarem.
Pelo que mando, eta.. Dado no Palacio «o Rio
-de Janeiro, aos 3 de Fevereiro de 181 O,-PlIl'NCIPE
om guarda. -Conde das Galveas. - Com 06 Te-

\

ou

satisfazer, em observdnâ4 do A lvaTd da data desta.

lÁ'

Secretaria de Estado dos Negocias da
lIarinh.. e dominios Ultramarinos, p-or
1Jual quer emb.arcação, que não seja lan'OMO I,

de 1~08.
ENTRA.DA..

Ao Cartorio da Alfandega
Ao Cartorio da Camara .

ANNO DE iSlO.
Ao Escrivão da descarga da Alfandega."
Direito de Guarda ,Costa.. . . ' . ..,.
Guarda l\lór é seu.Guallda, por cada dia-

. 80
1i>4o
440

• • S .lU I"D .A"

Juiz da Àlfandeg;a . . : .. , .
270
Escrivão da Mesa grande. , .' . .,
250
Secretaria' áe 'E~tádo, pero" passaporre
para seis mezes . . . . J! . .
4:tb800
Porteiro da Alfaridega . . '. . .
" .
240
Governad'or da Ilha' das Cobras.
450
Santa Câsa '. . '. '. . . . . . .
. .' 2:tiJ280
Go.veroailo'r da fortaleza' d~ Santa ,Cruz
320
N. B.. Os e~wiurnentos' impostos nas lanchas costeiras do ,1· d{! .[arte!l'o. dP' ~ 808 em diante ~ ficão abolidos da da~a desta, ,e as pessoas que os percebião SI!'ráõ indem,nisada,s p'elo f.{eal,E1'al'io.
Escriyão'da l\1atriclll'a âà. Junta do Co~mercio . . . . . . .". . . . . . . .
320
Assignatura da'li tá d'a l\1'átrícula pblo Se400
cretario 'dá me'sma JÚ'1ta. . . . . . .
Fortalezá de'Víllegajgrion
,
J 20
Áo despacllaote quaodo a 'embarcação
não. fôr despacl'1aua pelo propriétal'Ío J :tJ>000
Palacio. do' Rio de Jaoeir:o; éaí ,3 de Fe,'ereiro
de 1808. -Conde da,s Galveas.

,-----
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. , . lI'a!1u~cl'ipto aul ben tico>

Teudo' determio'ado 'pelo meu Alvará de 5 de
P'eveJ~Jro" do presente norro esta,belecer liuma
M~sa, de' Despaclio' lHarifimo, a upi ae fac'iIi'tar ,
promover oe 'proteger o comrdcrcio e navegllção
costeira: sou se~vid(l que as despezas mtudas que
se fizerem para o despacho da me ma mesa, e
o,bjectos relativo au serviço ddla, '~ejão'sati feitas pelo meu Real E.'ario, pelas folhas' que to os
o me~es'se apresentarem ao The oureiro Mór do
me,smo' Real' Erario, seodo feira pelo E crivão
da ~ità mesa, a ignadas pOl' elle, e pelo Fiscal.
O Conde' de Aguiar, do meu Conselho d'E tado,
.e Presi,dente ~o meu Ré,al Erario, p teb-ha aS,sim
entenllldo :e 'I,alta" expedir as ord~'ris necessal'ias.
Palacib do' RIO' de Janeiro, em 5' de Fheteíro
de.18I'o.'- Com a rubrica do'Pri'ricipe Regente
Nosso Seohor. - E.'ct1'altido rio l..iv: 2.· de Re~.
de 'D ecretos dos annos de J 809 a Julho de J 8 J J, a
fi. 151
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Eu o l?dnci[le ,Reo-entt1 faço saber aos que este
A!vará de declaração "irem:, qu,e havendo pelo
Decrero 1e 4 ,d,e JUoh,o de 1787, prestado o meu
R~al_ beneplac~t? para a creação e fuod, -ao do
Vmculo denOffilnado da Jagoál'a na Capitani~ de
llinas Geracs, e dado pelo Alvará de 25 d~ 0Tembro do me, mo aono o Regimento porque
ene se havia
reger., aceitand para'-este fií.bro
- .bens, que. oU'ercceu o InstituiUor .Antonio (d _

ce

Abreú Guimárães e a fórma de a'dro.inistfaçã:O .que
clIe me apresentou com a expres,sa declá~ação- de
a alterar logo que pelas cinmostancias se mostrasse não ser ella a. mais c.onvenieule a-os· fin .
daqudla instituição" e ao interesse.do Estado nas
pias fundações ali contempladas ,.e- que. fizel'ao o
objecto, d/e li a : ha,'eIl.Qo-se depois disto verificado
na· minha Real pI'esença POI' huma. pal1te que estando ailíl(]a gravado& aquelles1bens COll) clividaã
do mesmô' Il1st.\tuidor fiI, e sem-dru, ,\da se(devem
satisfazer, nao era já oompliPiyel q.ue a di yisao
dos l;endimentos· do' mesm o-vinculo se fizesse pêla
maneira, ali éontemplada; e conhecendb-se por
outrã parte que e tes mesmos rendimentos com
o andar dos tempos " e.por alguns defeitós dilquella arlm'ni 'tração vierão· a er menores do'que se
consi.denírão y e a nãe pneench.er todos os fins a
que se destinál1ãq: ,I:epresentando- e-me além
disso por parte da actual mesa administrad ra d-o
}llesmo Vinculo os obstaculos que encootraxão
pal a oã,o poderem fazer ,huma melhor adrn.Wstração por estorvos p~omo idos 'pe.los parentes e
herdeiros .do CoroneL Franoi co de, Abreu Gu~ma
.rães, sobrinho do Instituidor;·e por elle ,eleito para
a Greagão delle, e ucar, sendo Presidente da mesma Junta, como ficou desde o anno,tle 1802 até
o seu fallecimeoto, dispoT\do da quinta palte do
seu rendjmento que lhe tocaiVa, a beneficio de
outros seus sobriJ1hos residente~ na. IDil ma Comarca: e representando- 'e-me igllalmeJlte ~ p'or
estes quel seria, mais conv,eniente abolir, o dito
V,inculo por não provir delle ·intel'esse aJgum aa
Estado, por isso mesmo C[ue 0& rendimentos har
idós dul-ant,e ltquella'-aJm~nistração já se,ha~iãQ
mostrado iosu)Ilcijlotcs .para ..sati$fação. e dt;sempenho das pias instituições oonten1flladas. pel~
Jostituidor; nem mesmo p~ra pagamento 'da
quinta parte reservada Ja este,; e de,.que dispôz
a beneucio daquclle primeirõ sobrinho, e por
e te a beneficio delles ;.,nem para a outra ,qnil'tta
parte deixarIa ao ReMlhimento das Com-el'tidall
tio R!lgo ua Cidade de Lisboa, as quaes oem
se quer por hUIDa só vez tiJ;Jhão ainda J'ecebido
quantia alguma, 'Para d'e tupo ,Isto se concluir
que era- nece saria. absplullamente a abolição:
mandaQdo)!e~aminar tod:l esta materia n{l' :Mesa
do melt Desljmbang'o do Paço ,oom. aquulla cj~-'
cun&peoç.~'a que eUa pon Sll natt:Jreza exig,ial:. fui
se-r:v,ido-ordenar em Re 0Iu9iio,'Qe Consulta de.J j&
de ,Janeiro do corrente I ~nllO ," além. de out)'a~
providehcias, qne. o Y,incul uca se 5.1,l,bsistiodo e
que a administração e di'lis~Q dós seus rendimentos, se uze Sem OOqllias .alter'lções e ,l;1eclarações que pela mesa me, havião .sido consultada , como_mai Ilroprias de se conciliar ainda
a conservação delle e de todas as pias, instituições ali cootempladas com a satisfação das partes
intere sadas" e que n5a 'de,'ião !Í:iCaIl lesad'as 100B
p'agameotos que çle ju liça, se' Ule5. devião .fazer:
declarando' e \moderal1ll.ó O' J!Ilel1ciónfllfu ,.t\-Lvará
de R.egiment(1\ pela maneira seguinte: ) ,r
I.· Que, na conformidaue do ~ 17· do sohr~
dito Alvará, a 'mesa _aClmini ti'adora i do Vincul'O
se faça por eleiçáo tL'Íennal,' como alio sé lordena ;
mas para Presidente deHa 'será teleito ,serqpre
I

.,ANBO
,huril' dos :interes~auos naqueHa' quin ta parte qúe
.0,Insti·h]idor hayia para si r.es.ervado,.·c que ficoú
.send'O' dis~onivel a beneficio, daquetle emlquem
Iclle a nomeasse; e deste, paral outro'5 ;' o qüe
todavia se deverá· entender' a respeito só daquellé,
ou daqueJ,les q,ue. residipcm na ..Comalíca d@ 'Sãbará " aonde o .me~mo. ,'ülculo se aoha I estàbeo,.
lecido.
> 1 , I." 1.'
,
,ln 2.' Que no caso de. havel',reeleição nos l)ep.ú~
,tados, nunca poderá ser a .resp.eito de tuda a
,mesa; e quando isto .aconteça~ deverilõ sabir
dous .•delles, hum ecclesia tico, outro sccujaJ,
por sortes·; a fim de. que possão sempre entl'ar
de .l'l ave outros dous, .ficando as~im alterado
lIesta parte o mencionado Alvará de Regimento.
5.' O acto da eleição será sempre pl'e. iilido
pelo Correg-edor da Comarca, que está tambem
•já cread@ Juiz Censervador do mesmo "inculo, o
qual tomará annltalmente .eoliltas da sua afuninislração"ll
'
... 4. o De todo o monte do r.end~mento se tinará
logo a terça parte para pagamelllto·dasld' >idas,
com que o Olesriro vinculo estill onerado, ta-oto da
que se lkou dc, endo. a, Francisco de A.bréw Guimarãe "sobrinho do Instituidor, e que em Resolução da, mcsma Cousulta fui: ser'llido. dar, por
certa e. li:quidacl.a na quantia, por elle declarada
na conta que aprcsentou; como das quintas partes d'evida a elle< e a seus sobrinbos in tituidos
depois nella de,de_o i!!l90 de ]802, em que se
'Terificou a creação do Vinculo, e ao Recolhimento do.' Rego pelo.lme'smo tempo; como de
qualquer outra divida que ha'a ,e 1'0 sa apparecer do mesmo Instituidor, 'para por meio de
rateio se irem t@d'as pagando até se. finali arem.
-As duas partes. quCI íicão e' drvidü'Úõ em' oinCo,~é
buma se darál anTIualmeriiie ao mesmo ·Recolhi·
mer.1io do Rego, outra aos berdeillos insliÍtuidos
para-:: a:Jquet'era do In'sti-~uidor; e de ;tudó o' qtlé
cestal' se'tirará 'a despeza feita, com: o C'Ósteio' das
fuzendas ,e propriedades do Vilic-ulo ,I' ordenados
da. administração e dos feitores,. a pensão annua-l
de Sooi/j)ooo I'éis' deixados, á Ol'dem Terceira d'a
·CanDD, da Villa do Sabará, quaild'o tenha aoehatlo
e erig~do o hospital para que ella he applicada ;
e mdo o mais qu'e' 'Verdadeiramente- se reputar
despeza: e: o que depoi ,aisto ficár linelse appfi
ará" ás tres fundaÇlões pias, principiando pela
-primeira na ortlem da institnição" que he,'por
exemplo, O, Semii:Jario pan estudantes pobl'es~
'erigindo-se e accommodando -se para este fii.n o
edificio; ordenando-se' desde log:o os seus Estatutos" e pondo-se na preo.isa perfeição. Creado;C te
""11 sim , se passailáJ; conforme o rendimento que
houvel"" ás outras peln mesma 'oI'dem; IPOI' 'e
'esperll1'cque por es.te meio algum. dia S'C conseguirá E> fim de se verem todaslin tituidas epl'OSperando. a. benefiGiá da cau a pia " e do E -tado;
.refurmado, declarado e ampliado pOD este mud'o,
e -só nQS pontos, referidos o sobreilito ~1'Val'á (de
Regi~cnto dado a este Vinculo em 25 der lO_
'lembro, de ]'787,' quel aliás 1ical'á em túdo o mais
e~hseu 'g?r,
• ()' ~r
"
.
I 'Pelo\tlue, mapdo', leto.' oDado oti Biofde :Janeiro,
aos 51 de'clíFe'Vel'eiro de "l.8lo01 -'I?B,D!&JlPs com

& 181.0:
guarda; ,J.,..,.l\1arqueí de !.'ngeja·P. -:,Cam
gisws compe,t~ntes.l·
I
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CÔN,~I~ÕES' ia Companhia de Seglj/rJ, T'ndernnid(/.(fe,

co'nfirmaáds por S li a A Iteza R calo PI'incipe R egénte
Nosso Senhor" pela im11lecliata Resolll(:lio d~
de
'Fevereiro de ] 8] o,' qslabelecida 'nestá pl'a(:a do Rio
de Janeil'o pelos negociallt,os' abaixo declarados.

:5

,

.

Esta Companhia denorhi.oall-5e-ha Indemnidade, e principial'á no sel~ «?xeroici,o.logo 'lue
esteja preenchido, o fundo que a' constitu,e. A sua
duração ·he sem limite doe tempo; e.ó seu 'capital
~e 500:.000;jj)000 de I'éis
Nenhum Aocionista
sel'á adluittirlo com menos de ,!uatro acçõe .
2. o Are, p.onsabilldadc do 'A.ccioni tas he in
olidum, tanto pelo capital de sua acções, comp
por tudo o mais que cxpozel'em a ri-coso
3. o Entl'ará immediatamente cada S ocio para
a caita,com de1J por cento do seu in~ere 'se; c fi:'
cará sugeito a fazer as ulteriores entl'adas que as
circun 'tancia exig:irem: todo aqnelle que não
satis1.izer a e ta concLi~ão perele o luero vcncido, responde pela, perdal qNe lhe competj.r nos
acontecim~ntog.. adverso , e paga o' j Ul'OS da
demora.
.
4. Nenhum Accionista ladm~ttJ.i1'i1 Socios em
suas- acções ~em consentimento da pluralidade
dns i ntel'essad os
• "
:
5. ~ Ces a de sei: Socio todo aquelle qlle mone
natucal 00 ciyilmente, ou arp]elle que Faltar a estas condipõ:es pOI"todos as~ignadas; e nem elIe,
nem seus berdeiros pudcm l' edil' contas, em
quant-o se não liquidarem os riscos pendentes, a
que fica o~rigada a herança.
'
6. o, Tomará esta Companhia todos os riscos
maL;jtimos,' individuados nas suas .apolices; cujas clau 'ulas fieão a aprazimento dos contrabenteso Desconta tambem letras que ten hão pelo
menos tres .boas firmas, não exoedendo o seu
vencimento qual'ro a seis mezes; o que toda'via
se fará havendo fuôd,o I sufficiertte em cofre sem
immediata applicação.
7, o Terá esta €ómpanhia tl'cs'Uirectores, dos
quaes hum será tambem caixa, eleitos ,segundo
o artigo ]4 qne 'tomaráõ os scguros conforme a
q ue lHes será
dada, ficando ao caixa
P rbcuracão
..
i
,
i
todos os ~.o umelVos conceroe~tes para huma-esc,ripturação regulai' e' em 'dia: todos tres I'e pondem ih solidum pelo dinheiro ou letras que devão
cxi tir em cofre.
S, o O caixa faz o pag~mento da perda~ e avaÚa'S !egaHsadas e' apprQvadas pelos outros dous
Dire6~()'pes: tem a seu cal'go a cobran as: convoca para huma Se sfio geral no ultimo de DezembIol de'cado ann.o t(}c1o ,o .Socio l' c'estes
dev 'in1'Comparecer, não estando impedido. Nesta Sessão se apre entará hum balanço do estado
daI Compánhia; e 'o caixa, f.ará os di, idendo que
as ,oirounstancias pcrmitlirerri" delmbdo qúe ,nuncalÍlqul: dnterior'ado o cl'e'dito dá Companhia na
diminuição dos fundos a que dérem sempl'e reg,.
, ).0

0
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ponder os riscos p'~ndeJÍtes: deverá támheoi convocar os Socios extraordinariameilte, QllandQ as
circunstancias e o interesse da Companhia o requererem.
9'· Em remuneração 'de seus respectivos trabalhos receberúõ os Oireétores e o caixa no primejra anno 1:800WJ(joo réis parth'~l po t@~
dos; e pogo pelo cofre àa Companhia., ,Tamhem faráõ por este cofre, as d~spezas d,e li vros,
e eriptural'Ío, caixeiros e gastos judiciaes; mas,
findo o primeiro anno, receberáã sómente seis por
cento do premio que grangearem: serú esta quantia repartida por todos, e as despezas !ical'ilõ senda
á sua custa, menos as judiciaes que hão de ser
sempre POl' conta da 'Gompanhia.
lO. o ,P.oderÚ 'oar!a Socio ou Dil'ectol' retirar-se
da CompaHhia ou Adtninistração~ 'qwa:ndo lhe
aprouver, com tanto que o pal,ticipe por escl'ipto
aos Directores seis mezes antes da oon fe ren'c i a
geral, papa ne,Ua se prover sobre la substituição
,da sua falta. '
. 11. o Não se COl'rerá risco em cada navio a 'mais
de 'cinco por cento do 'capita.! que c(!)nstitue a
Companhia.,
12. o Os :promio& seruõ'pagos em letl;as, segun'do
o prazo conyencionado enbre as pal'tes ~ 'a coritar
da assig-natura clas apolices, que 'os Birectores de''fem eXipedir com a brevidade pos ivel.
15. o Totilos os negocios da Companhia seráõ decididos á pluralidade de votos dos int'eI'essado , assim na Sessão annoa!, como. 1las"extraordinarias, depois de con,ocadas olfrci'almente.
I{~. o Preenchido o fuódo desta CampaÍlhia,
ajuntar-sc-hão todos os Accionistas que a compoem; e nomearúõ em plena Sessão o 'caixa e os
dous Directores' que a devem reger.
1,5. o Em tudo que não he expresso nestas çondições se sugeitão os interessados ao regula:rnent!>
dado ás casas de. seguros de Lisboa~ e aos usos e
costumes maritimos estabelecido's pelos Códigos
.das ações mais civilisadas.

ManoeH:laetano Pinto ~
U',
João Gomes Vali'e' ... 1
-la
José Lniz li!vez • . . . . . •' 110
'fhomaz G'o'ncaln'Cs , . . ..., 10
José.i\iavceliú"o Gonçalves., lO
-An:toá,io Fellreita da R0éha I (}
.J osé 'Luiz da !\'Iotta . . .• 10
Antanio da Silva Caldeira. lO
D. F.rancisco d' ATaujo R(}Zo 1"0
D. Gonçalves d'Azevedo.. lO
D. Antunes Gu~maraes . .
8
À. J. da C osta Barbosa e C'.
8
João da Silva Pinto . . .
8
Joã'o Rodrigues de Barros
8
José 19nació Vaz Vieil'a
8
~lígúel FelTeira G'omes .
8
João J>gnatio Tavares • .
8
L.oul'enço Antonio Ferreira
8
,1\1. B. Pereira da Vrei~a
6
Carlos José Moreira. . .
6
J'aão; J'1er-nandes' Vianna.
I ' I)
Fuancisco1José'àa Rm;:ha. 6'
J: da Costa d' A.ll31J1,j1o IBan'os , .6'
i\lanoel Joaquim Rlheiro..
6'
Joaquim José da 'Brocha ,'.
6
'1\1alloel Gomes Fernan:des·.
6
d. Antonio dos Santos Xavier
6.
;,
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j

Dom João por Graça de Deo's, Principe Regente de Portugal·e dos Algarves, etc. : faço saber a vós Ouvidor da Comarca do Sabará~ que
subindo a minha Real presença em Consulta da
!\iesa do Desembargo do Paço a repTesentação do
Pres,iôente actual, e tres dos Deputados desllnidos da Junta Administrativa do Vinculo de Jagoará, para effeito de approv-av.lhes os ordenado!
LISTA. dos ,Accionistas da C0771p'an/tia de Seguros deque lhes havião sido arbitl'ados, sobre o que
1wminada lndenmidade, e das-acções com que en- vendo-se na referida mesa a informação que dê!""
trál'ão e perfizerão o sçu capi:taJ.
tes, e achando-se justa pelas: razães nella punderadas:, fui senido por minha immediata Res01uD I II. ECT ORES E CAIXA.,
~o de 12 de 'Janeiro do corrÍ'!nte anilO, ornada
sobre aquel1a 'Consulta, approvar e con !irIbar.,
Acções!
pomo por ,esta mando, fiquem confil'mados os
Dias Viuva e 'Filhos, Caixa 40 "4o:000:t/>ooo
respeotives ordenados do 'Presidente, ,Deputados,
'Francisbo J os'b Fel'1'íàndes
e Officia~s da mencionada li" ul)ta~ assim, e pela
Barbosa, Dil',ector . _. . .
6
o:ooo:t/>ooo
maneira que se Ilohão estabelecidos, com a decla1\"lanoel José ~a Silva, dito'
6 6:000:t/>000 .ragão, porém.,- que o Presidente ,'encerá o ·.ordenado de 500:t/Jooo réis., e não oide 40e:tj)00Q I'êi~
A C C I o N 1ST A. S.
como peroebia; 'e o Secretario e ,G uarda-Livros
I
Amaro Velho da Silva..
40
r40:000~000 .:venceráõ sómente, o de 200:tiJooo'réis, sem leTar
-Francisco Xavier Pires.
40
.emolumentos alguns pela sua escripta, 6cando
(~o: 00011>000
Antonio Gomes BarrozQ .
40
40 :000:tiJooo reser,vada a regulação e approv~ação rios o!1denadO"l
,Antonio da Clmha . . "
50
50:000.u;000· relativos aos demais estabelecimentos par~ quafl·Amaro Velho da Silva, Sobro 20
.20:000:t1Jooo do se fize!1em os seus competentes Regimentos.,
João Gomes B arrozo. .
16
16:000:tiJooo {lomo se determina no Alvará da fundação do
12:000:t/)000 mesmo, Vincnlo 1 o que assim _havereis por entenManoel Velho da Silva..
u
12:000;jj)000 didQ 1 fazendo-o plenamente obserVa'r~ (i) P.rincip~
-Joaquim Antonio Alves .
12
10:000:tj)ooo ~egcnte Nosso Senhor o mandou por seu especial
D. Anna Maria de Souza.
lO
10:000:tj)00Q ~aQ.dado ?clos Ministros ~b,!~o ~ssignadQs do
-Hanoel Guedes Pinto ,"'
10
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eu Conselho, e seus Desembargadores do Paço.
Fabricas e aveg-a~ão deste Estado d(} Brazil e
Joaquim José da Silveira a·fez.Do,Rio de Janeiro,
domi.nio!.' lJltraIIklrinos, remetta para fi ta SeCl'ea 6 delFeveueiro de ISLO. -BeI1nardo José de . táJlia d.e Estado, com a po hei brevidade, os
Souza L{;)bato a fez escrever: - M.ons.cnhor AI:" titulos porqlie oompete ao Esoriv,üo da Junta o
meitla. ~BelJnardo José da Cunha Gusmão e emolumento ue 1:tf;500 réis pilr cada navio e berVascoocellos. - Acha-se (L {lo IS e v. do Liv. 1. o ganlilm; ao E crivão da matricula da me ma Juuele 1 Totarão das Ordens que ie ea;pcdein pela llfesa do ta, 520 réi ; e ao Secretario, :3 .. 200 réis da proDesembargo do Earo.
visão' que passa quando a -eqnipagem 'exceda de
oito. pessoas, como tamhem Jova d-e-assigoar a
(
I
" ,
matricula 400 réis. (i) qu.e' V S. fan\ presente na
,1 I "
- n I'
6
"
DfC,RETO DE
DE fEVEREIRO.
, I
mesma Real Junta, para que a sim se execute.
Deos guarde a V.. S. 'Paço') 6 de Fevereiro de
'.'
MaDusoripto aulheDtioo.
1810. --Conde de Aguiar. -SI'. Luiz José de
Atten,denclo a h verem creado os lugares deJui~ Carvalho e Mello.
zes de Crio,? desta Côrte, ,e a Supe'r.intendet;lcía
I
da Decima~ os Bachareis Luiz Joaquim DuqueEsDECRETO J;lE 9 DE FEYE.REIRO.
trada Furtado ç1e lendonca e Jos~ da Silva Lou~
reiro': hq'i por bem fl}zer-lhes mercê de hum lugar
MaDusol'ipto aUlhc~tioo.
cle,D~sewbargadordaJ;telação d.állabi; com posse
e ,éncimento de antiguidades~.~ tenc!o ei~rcicio , Hei P0l' bem fazer mercê a Anastacio Feliciano
nos lugare~ que servem. A lesa do Uesembargo de Bastos Teixeil',a, ç1a propriedade do omcio ele
do Paco o tenha assim entendido e lhes mande Gu.avda 1\101' da,Saúde desta Cpl'te e Pl~ovincia
pa ar' os despachos necl;lssarios. Palacio do Rio
do Rio de·J aneiro, que fui servidQ créflÍ' pelo
de Janeire, em'6' de Fetereiró de ISI'O. - Com AI varú dn 22 de J aueiro deste anno, com o ora rubrica do Principe Regente ~so Senhor. denado annual de :3oo:tf;ooo rp.is. A iUesa dq DeA c/Ia-se no Liv. 1. o de Reg. de DeCl'eios, a {l. 65 v. sembargo do Paço o tenha assim entendido, e
lhe mande pa sal' os despachqs necllssarios. Palacio jlo Rio d.e Jan\*o, \e,J;Il 9 de Fev,e eiro d,e
I " DEqE'110 DE 6 DE IJ E,YEREI",-q.
I,'
l,S1O. -Gom a ('ubl'ica do Principe RegeJft.e '0550 Senhor. - Acha-se a fl. 262 do Liv. 1· de Reg.
"
M~nrisol'ipto aufhervtÍit-à. '
de DeCl'etos no A1'chivo da Secreta1'ia do lmplJTio. .
Tendo d,eterminado peI9·m~u A1v\lrá de, ~ de
Feyereiro r~o prljsente ann? as proTidencias, que
.,PROVlSA.Õ DE 9 DE FEVERÉIRO.
me pareoêJ;â9 as m.ais ppportuna~ Bara alivia~>
prom,01;er e proteger RI coq:rqte~'clo e ,pa,vJ~pq.ç;a@:
~~aDbscu~pto au~hentico
Q.osteiJ:a, em, t;ommum .l:)el:)eQ.çiç d s rp.eu~ fieis
:as allps; e avendo eu por: eA'yito. da m.\ob dReal
Ó Conde de AgUIar' do Con elho de Estabenefiçencia? por ter. m v,sta o. melhqramento, e do, etc. Faço saber á Junta da Real Fàzenda da
aUg;Jflentp, do. me,smp com~e~cio e .navegação ,
Capitania da Bama: que. o Principe Reglfute I oseximido as lanchas cp?te~'as ÀC.cinco ye soas de so ~enhor, em Resoh.l ão da cOIlsulta d'e 16· de
eqpipa,g~m qu~ conduzem l]af.a_e~ta C\~l?i al.m~n .Tanêü:o pl:oxi'mo passado, que sub'io á sua Reett
til,l1c.u·q e;-a,rqgos ~ç. C0!l.SL1;qQ~'}-0 ,]?.l:\l''il 9s ~ldlfiClOS presença, ~oi servido ar~lfra~'~4o'réis ~drios.a~
della, das contribuições e e1l\olU1l(entos que se Oillciaes dos d.ifferent'es B'egimentos da guaTDlçao
estabel~cêrão do 1. ~ de J~eir<} fl.e 18,oS e,m diandessa Capitania, a quem e concede càvalgadura
te.; não seD~o pOl' outra pal:te da m),nh\J. Real jn- e ferragem, conforme o qb se estabel'eéeu para
tenç~o pri Y'lr as peSsoas que {lor ~egitimo titulo
os de ta CÔrte. O que se p-articipa ti mesma Jirngo~avãol d~s wepe~on d'\,s, contribuiçoes e emQlutà, para. que fique ne ta intelJigencia e assim o
mm to : S01). s~L;vjl;1o q'u~ estes se pa,g'u~m mensal- faça executar sem du 'Ida ti embaraço algum.
mente pelo meu Real Erario, pelas i'9]JJas q,ue alI Francisco de Araujo Landim a fez no Rio de Jafo.tem a:pre;>ent,adas, que deveráõ ser feit~ pelo neiro, em 9 de Fevereiro de ISI0. -Francisco
Escd"ã,o, e assignadas por ell~~ e pelo F~ cal da de Paula Cabral de Mello a fez escrever. -eonIa. a fio De cPach.o i\laritimo. O Conde de ~guiar de' de Aguiar. -Ea;i1'ahida do Liv. Iode Reg. gedo meu COI)selho d'~.~tado, e fr.~ id<jpte do meu mi ele O'rdens expedidas ás Juntas dOo Fazenda d fl·
Rea~Era(p, Q·t~nba ass\m enrendido e faça pa§sal'
lQ~ v.
.
I I ,.
'IS rdens +lecessariás. )lalac' o. do Rio de Janeiro,
~m, 6. ~Ie Fevereiro de,1 1Q. - Com a rubrica do
AV!SO DE 9 DE F~VEREI1\O.
Pl'jqqipe, •.Regeote o so enpor. - Exirahido do
lI1hnusoripto authentico.
Li'!i.. 2.· úe Reg. de Decreios c(.os anno de IS09 a
J..UI{lq dc IS11, a (l. ~l v.
, ,
O Principe.Regente.r osso S~nhor, tendo iltten••
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DE 6"DE FEVEREIRO.

1\1 aD usori{> to authen tioo.

O Principe Regente NOó!.'o- Senhor he servido
que a Real Junta do Commercio, Agricultura,
TOMO I.

tenção ao que lhe representárão os primeiros' e
segundos Tenentes eJIecti.vos das duas primeiras
Companhias de cada hum dos tres Batalhões, que
aotualmept~ formão a,Br.igaQa Real da larinhil,
110lITe pOI: hC1Jl detel'1Dil)ar que os vencimento
de sold,osj dos sohreditos .O.fficia~t se ig:ualassem
60
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eom os dos primeiros e segundos Tenentes das
Companhias de Bomheiros dos Regimentos de
Artilhel'i'.l dos seus Reaes Exercitos, concedido
a estes por sua Real Resolução, tomada em consulta do Conselho Supremo Militar de 18 de Fevereiro de 1809, e que por es a The oUl~aria geral das tropas se lhes mande pagar o augmento
do soldo desde o mesmo dia em que começárão a
receber os sobreditos Officiaes de Artilheria. O
que pal:ticipa a Vm. para que assim se execute.
Deos guarde a Vm. Paçu, em 9' de Fevereiro de
1810. - Conde das Galveas. ~ Para Domingos
de Souza Coelho Caldas.
ALVARA' DE

12

DE FEVEREIRO.

CoIl. Braz. - Dergado.

Eu o.Principe Regente faço saber aos que este
Alva,r;'t 'com força de lei virem, que sendo-me
pI'escnte em consulta da Mesa do Desembargo do
P<iço, que m,uitos damnos e prei.uizos resulta vão
ao bem do meu Real servico e aos interesses da
minha Real Fazenda, de ~ão estar determinado
que o ouro em pó introduZido neste Estado POl'
meio do commercio da Costa d'Africa, e extTahido de minas estrangeiras, fosse manifestado na
ôccasião das v'i itas que se devião fazer, quando
estivessem já fundeadãs as embarcações que o
troux.essem, e com guias conduzido ás casas da
Moeda para ,ser entregue a seus donos, depois de
cunhado em moeda nacional que mais quize~sem;
devendo outrosim ser apprehendido, qa confol'midade do Alvará de 5 de Janeiro de 1785, quando fosse extraviado; pois que da falta desta legislação 'provinha o não arrecadar-se pava a minha
Real Fazenda o direito sellhol;ial de moeelagem
de toelo o ouro em pó que se importava das minas
estrangeiras, por meio do coinrnercio, augmentando-se ao mesmo tempo a moeda, para haver
mais proporção com os outrQS valores politicos
introduzidos em maior abundancia pelo commel',cio liberal e franco l)oje em dia estabelecido
neste .Estíj-~p; e resultava tambem o extravio do
CJ1,1i to determinal;lo para () ouro extrahido das
minas na.çionaes, que podia facilmente verificarse misturando-se COJ;Tl o da Costa el'Afl'ica, sem
podell distinguir-se, e ex.trêmar-~e; sendo por ventllra e'tes os.motivo por que se approvárão na
Ol'(lem Regia de 20 de Janeiro de J755, as visitas
da Intendencia do ouro nas embarcações que
aportassem de Angola, e se promulgou a Lei do
Iode Julho de 1750, que providenciou os extra. vios do ouro e contrabando- da Costa da Mina',
e tomando em con ideração objecto de tanta
importancia, para que se \'emovão e atalhem estes
inconvenien~es, Qão ~erigue a'liherdade e giro
do comrpel' 10, e se ajunte com os interesses da
minl\à 'Real Fá'ieoda 'o bem'commnm dos meus
fiei v'assallos; coill'ormando~Dle com o parécer'
da menc'ionada cnn ulfa, ou CI·vid'o· ordenar :'
que em toàã 1as embatçaçõe da Costa d' Al'dca
que ent!'arem nos portos deste Estado, depois de'
fundeada li pl'oce.da á visita pela I'Otend'encia do'
euro, sendo obrigados os Mestres, Officiaes ou

passageiros, e quaesquel' outras pessoas que trouxerem ouro em pó, a manifesta-lo; é que todo
o que 'Vier ém embarcaçõe que aportarem ne ta
Côrte e na Bahia, seja conduzido ás respectivas
casas da Moeda' com as competentes guias, assignando-se tempo CQnveniente nos outros portos, ,
para ser levado á mais visinha; sendo entregue
a seus donos depois de cunhado na moeda nacional que quizerem; e que todos os que assim o não
manifestarem e' o extraviarem, serúõ punidos
com a peJ:da do que lhes fôr apprehenuido, e com'
o pagamento de outro tanto do seu valor para o
denunciante e para quem o apprehender, na conformidade do Alvará de 5 de J'aneiro de 1785,
cuja disposição hei por bem ampliar para o caso
presente.
Pelo que mando, etc. Dado no Rio de Janei1'0, aos 12 de Fevereiro de 1810. - PnINCIPE com
guarda. - Marquez de Ang.eja, Presidente.Com os Registos competentes.
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lIIanuscripto authentico.

O Conde de Aguiar, do Conselho de Estado, etc. Faço saber a vÍJs João Prestes Barreto'
da Fontoura, Provedor da Real Fazenda da Ilha
da Santa Catharina: que vendo-se no mesmo
Real Erario a vossa representação de 1 J de Sete~bro de 1809 proximo passado, sob1'e a .d'uvida
em ,que entrava o Juiz Ordinario da mesma Ilha:
a respeito da intelligencia do' § Z" do Alvacá de
5 de JunI:lo do mesmo anno, para exigir a respectiva sisa nelle determinada,
parte' pertencente ús compras c vendas' elós escravos l"adinos,
por quanto ignorava o üito Juiz Ovdinario, se na'
generalidade dos escravos novos entrados pela
primeira vez no paiz~ se deveria codtemplal"como'
taes, ou como ladinos aquelles que transportão'
da Bahia e desta Cidade, paTa ahi os tornarem
a vender alguns MestTes de embarcações, passageiros e commereiantes: foi O' Príncipe Regente'
Nosso Senhor s~rvido determinar e deel,arar quena fUrma da lei não"se deve exigh' o pagamento'
de meia si~a dos' escravos que n.ão fOTem ladinos"
ín'lportados e introuuzidos pela prilneira vez nesSa Illla por negociantes ou Mestres Ide embarcações, sejãn ou não havidos em dit'eitura da Costad'A.fríc'a,. 0\1 comprados. nas arma'ções que da
mesma Costa d'Africa chegão aos portos do Brazil; o que dev,: constar pela competente gnia dos
seus de pachos. O que a sim tereis entendido e'
fareis ob ervar como nesta VO' ord'eno. N arcizO'
Antonio da Rocha a fez no Rio de Janeiro, em
14 de FevcreÍl'o de 1810. - Antonio Mariano deAzevedo a fez e crever. -Conde de Aguiar.Extl1/l.hida a {l. 196 v. do ·Liv. Iode Reg. de Pro'visões expedidas pela Contado/'ia geral da segunda
Repartição do T!zesoU17o, desde ilfaio de 1808 até FsvelJeiro' de 1810.
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MaQuscripto authe!,tico.
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Sendo-me pr,esente pelo rr,.eu Real Erario a devassa a que se procedeu na Capitania de S. Paulo contra o pbysico Mór della, o Bacharel Mariano José do Amaral, na capalidade de ~nspector da
botica do Hospital Real da mesma Capitania,
pela sua mil Admillistração e desfalques ,_ de que
f.,i accusado, ass~ como t,odos os mais papeis
concernentes a e~te assumpto: sou servjdo cornmetter a mesma devassa, e ,todos os sobreditos
papeis ao Juiz dos Feitos da minhil Real Corôa e
Fazenda, da Cas~ da Supplicação, afim de conhecer oirdinal-iamente naquelle Juizo com assístencia do Desembargad'or, J>rocurador ReglO de to:
das as imputaçoe. e, culp~s porque e acha
pnlOunciado o dilO Physico, sendo, este ouvido
com sua legal defeza, e segundo o juTga~o proceder-se na f6rma -.;equerida pelo dito Procurador
Regio em sua respo ta a este respeito., O Presidente do meu Real Erario o tenha assiin en tendido e'o faca executar com os despachos necessarios. Pal~cio do Rio dê ~an~iro, em 19 de
Fevereiro de 1810. -Com a rubrica do Principe Regente Noss? ~enhor. -Extriútíqo do Liv. 2'
de Reg. de Decr;etos dos annos de 1809,~ a Julho de
t 8 lIa

fi.
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. 'lItlnllscr~Pto á,\f~e~tico.

Dom-João por Graça de D;~s~ 'Pl'Íncipe Regente
de Portugal e dos Algán'es; etc'.: faço saber a
yÇjsGoveTna'd,ores interinos da Capifauia da Ballia,
que sendo-me pl-esente, â conta do vosso antecessor' nesse G ov~rDo, o Coo,de da Ponte, do meu
Conselho" datàda em 6 de Abril, em que me
expunl1a os' motivós, porque, levarIo do que lhe
Tepresentilr~ (') Intendente Geral do Ouro, que
foi dessa Ci'daode, Jbsé da i\lotta de Azevedo, em
Omcio d'e' 51 tle l\larço do mesmo aono mandára -aVOC3\' Ú Secretaria huo autos em que fôra
I'éo de extravio de ouro, vindo da Co ta da iUioa
no Bergantim Aguiii;, e Antonjo ~imõe , mestre
do mesmo, conderhnaâo por sentença do rererido' Il:!.têIJ'dente, e absolvido depois por a~ordão
dessa Relaçã~ de 22 de Outubro de 1807, e de
31 de Mal'ço de 1808, proferidos na Mesa- da
Corôa: e sendo-me outro sim presentes os mencionados auros remettidos ú minha Real'pre ença
com a sol:Jredita- oonta; a represent~ção do I'éo
daquell,a tomadiil', em que se qUl'ixiiva d'a falta
de execução da sentença que o absoh'êra, estorTa?a pela Portaria que ~"ocúra o aut<ys, e a
Consulta 'da 1\'l'e5a do Desembargo do Paço ~ e
a resposta do PI'ocurador da mjnha 'fieal Goroa
c Fazenda, a, quem se deu vista, terido consideração: que muit'l? injusta e iIlegalmente fgrâo
aVO'cados 05 allt6s á Sedretaríà pelo' VOSS6' ante~
céssor, e sustada assim a execucã-o' de humas
sentenças que havião'p'assado 'em: julgado', por
hum acto arbi~l!ario, "ioleoto e desI10tico, não
!haveQf!o- au-toi'idade pa-ra suspeOller- e' o curso dll

a
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ju tiça, por quem antes devia por obdgação de
eu cargo zelar a autoridade da Relação, e i\lagi trarIos, e fazer que suas sentenças e mandado tenhão prompta 'e segura execução; pois que o
contrario oITencleria a ordem publica e social que
muito depende que se obedeça ás autoridade
legitim'amente estabelecidas, que não de,'em ser
frustradas por alguma outL'a, por maior que seja
a sua j orisdicção, de,'endo só ter lugar no caso
de entender-se que hom'e em algum inju liça ,
represenlar-mas para eu mandar dellas conhecer
ou deliberar o que mais convier ao meu Real
serviço, para não ficar dependente da vontade ou
capricho dos Governadores as execuções das sentença~, em que muito se firma a paz e soceg.o
publicó, e attendendo ol.\tro im" a que os acordãos forã,o legalmente pl'oferidos á vjsta da legis.
lação exi tenle, porque se não P9dia julgar comprehendido o ca o em quesiã na di po ição do § 6. o do Alvará de 5 de Dezembro de 1750, e de
5 de Janeiro de 1780, não sendo nenes incluido
o 0111'0 da Costa da Mina, de que se n,10 pag'a o
meu direito senhorial do quinto, por ser de minas
estrangéiras, e haTido por meio .do commercio, e
não devendo em má terias cI'imínaes ter lugar
interpretações exten ivas, nem ser' a'lguem condemnado sem haver lei antel'Íormente promulgada ,qUe declare a acção crimino a, e prescreva
o castigo: fui servidq por immedill't;'! Resoluçiio
de 22 de Janeiro do corrente anno, conformando-me com o pareéel' da sobredita COIlSulta, estabelecer nova5 providencias pam o futuro, para,
acavtelar o prej uizo da minha \leal. fazenda, e
orden'ar que os acordãos proferido tenhão a ua
devida, execução, voltando 05 autos a"ocados ao
JuizO' da Intendencia. Pelo que vos mando que
façais promptamenle executar os sobreditos açordãos no Juizo da' lntendeocia onde devem apresentar-se' O'S autos' que com e t3" e vos remettem
estranhando- muüb o injurídico, illegal e despotico proçedimento' com que se' houve o 1'0 $0 antecessor, já pratiÇ1luo por elle com igual inju tiça
eJl? caso semelhante a inconsiderada representação
do Interídenle do ouro, José dal\'lolta de Azevedo,
que, endo hum l\lini tI'O Letrano não devia'requereI' de o.fficio ao Govel'nado.' e Capitão General,
que fizes e avocar a Secretaria do GovernO' huni
autos em que haviâo acordãos que' executar, e
menos in inuar-lhe que decidisse depois nelles o
que lhe inspira se a sua consideração; que façais
outro sim regi tal' esla minha Real Re olução nos
livros da Secretaria des e Governo, da Relação e
da Intendencia do' ouro. O Principe Regente
Nosso Senhor o maodou por seu especial mau..
daçlo pelos Mini lr08 ahaixo assignados do seu
Conselho, e seus De embargadoTcs do Paço.
João' Pedro l\1aynard da Fonseca e SN a fez no
. Rio de Janeiro, aos J 9 de Fevereiro d~ 1810. Bernardo J o é de SouZ'a Lo-vato a fez escre er.
- Franci co António de Souza da SilvcÍI-a.Bernardo José da Cunha Gusmão e Va'sconcéllos. - A'clza-se li. fl. 20 à 2 J do Liv. 1. o de notação
dás O1'dens que se expedem pela lIlesa do'Desembargo
do Paço.
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de amizade e alliança entrre os m(tUo AHo~
e muito Podel'osos Sen!tq,res o Principe Rege;n.te. de,
Portugal e ELRei da,Reino-U"ido ela Gram-B'1etan!ta e Il'landa, assignado no Rio ele Janúro pejos
.Planipotenciarios de !l((ma (à o((t7'a Côrte, em 19
de Feõereil'o de 1810 e ratificado por ambas.

TRATADO

Em nome da Santíssima e jndivisivel Trindade.
.,

I

,Sua Alte~a Real 9 Princip;e Regente de. P01:tU1fal~ e S\li\ nl.agest~d,e. ElRei do J,l~ilW-Uo.ielo da
(~r~-Bl'etany;a e 1.1l1andíl" es~andq cunvt}IJci O;S
9~S. ya.ptage\lS qljP, as, d!t<ls CP,l'Ô'as tçJ;ll tiff!p.o d,a
p~I:f!1i a harlI).onta ~ arpizadt1 qye ~ntre ellas .11b§ist,g h,<;\ CffiatrQ s~cul9s, de huma 1Uane~ra igu-aJue~1l"e honrpsa.,á pOli fé, moder~,çãQ Ef jus~iça d~
aq:lJ a as pal\[e~, ç recob~ecendo qs ijI1PRl'tantes
'c felizes eJTçjtos,qpe a s~a. mutua ajHança tem p.ro-,
Huzido" Jjla,preseptfl cri?e, aUl'ante.l\ qual.Sl,l.a M,
~e,:ta Real o,Pri l~clPe I;l.egqnte .de Portugal (firm,ell1'1nte ql'Ji~o á'cau. '}. da Gra~;.Bre~qJfqa, tanto
p.\llOf sel1s proprio s principios" ~0P1Ç\ elo exelil1plQ de el} AuO'ustos ~nt;epassados) tçm constan,
temet,lte recC1bido ~e I?lla ,l\1age~tafle B,ritannica o
mais gener.gso e desinterlf, açlo sQcQon'o e, jud~,
tanto em Portugal como nos,seus1out!,os domini.os,
~letermjnál'ão, em beneficio de s,e4s reSJ)ect~Tos
E~tados e yp,ss,allos, fazeI' hum so)emt,le tl''l-tado de
~U?: l.a~c fJ ;allian2a; para cuj o fim SlJ~ A)teza ReaL
q J?~incipe Regt:nte de l!ortug,al ~ e Sua l\Iage tade
ElRei do ,l,\l;\no-Unido' da Gram-J.3l'etanlw e Irlanda, \l'om~4rã POl: sçu ,t:espectivos C,oD"lmiSSal'ios
q PI ni ,otenciariQ , ,isto b~, ~I}a A,lteza Rçal o,
l' jncil P Rege1;ltç ~e J,'ortugal ~o m\li~pJI).u&tre e
llluito ,Excel)ente SeJf\l 01' D. R<;Jd,rigo d.e, Souza
Goutinb.o, Conde d J;.iJ;1hal'es, SeQhq~ d..t; P<lJl\Ivo, Cpmmendador ~'l' QrdeJ;D de Chl'istq, Gt;?m,
Cruz rcJ.\ Q,rder., ~e Sr }lentA,~ 4- 'jiz" 11 ~a Torre e E paclp, Cljlll§elhe,iro de 1j: tfl~o, ~1,in;i tro e
s.f!c~'çtaçiollfl~,l!: ~ do dos" J egoq' os E trap gei.ro.s e
~a Gperra; e Spa ~!~g,e~~elp B.riW.I;lOica íW ~ui,~o
l.1lu tTe e/l11P~~Q.,~f,ceJ ~!1te SenRo~~r(:CjfÇ\!'oton,
Sydne ,.119 d Viscqpde ~ Bal'~o, de, Stllangf01:d",
Cqp el~leiro) de S~a d~ta Iagesta.d,e, do s.cu Canelho Pl'i"yqdo, Ca a1leiro d'l Orde01' l\~ilitar d,o,
Ban110, G.I;a1u':C1Jlz,' daI Ordem, POrl!lg;ue~j1 d q
1'o~Te Esp.uda e En, iado Extr<\qrdin~rio e M.j-,
11istl'0 pj nip'ptenciaJ,'io i ~1Dto. d!!, Côrle de ~)ortu~
gal, os qu,\~ ty,ndo dev.jdam~llte trocado qs seus
{ pet;th'o PI os P~deres ,. GonyieFão nQs se:gu,intes artiO'Qs.
,
A.rt: . o Ba"er~ numa p~petua, ~1'JJle einaltera"el amizade, ,~.llian a defensiva, e e tr\cta e,in-:, laveI H~ão e9tre Sua Alt~zíllteal o l'incip~Re~
gen~~ de f rtugal) cus herdeiro e ucce ores.
de hpma p.~l'le e, Sua ~lage l!J.de.ElRej qp R~iQ.onidq d Gram-Bretanha!l lda.t)da" ,S<';U herdei-,
rp e uçce ore ~ de ou,tra 'parte,~ bem assim
entre en rt{sl?ell 'vos Reino, :Qominios Pun:i.l,1,cia.s, Paizlis
assalto' a im GO~O gl.j.e a~ ~lta
parte conlractantes empregal'áõ con tantement
não
a ua mais se.riaJ,l.lle..!lÇ.ão, mas tambem to~

o

dos aquelles meios ql;le a, Oml1ipotrnt,e Pl'ovidencia tem posto em seu poder, para çonsel'var a
tranquillidade, e segurança' pnblica, e para sustentaI' os st:us interesses communs, e sua mutua
defeía e çaqtntia contrél: qualquér att'~4ue hostiL;
tudo em corif6rmid'ade elos Tratados já subsistente's en tre as ~ltas p'artes' çontfactantes, as estipulações dos quaes, na 'p'arte quê diz.respei'to á aUianca e amizade, 6c~ráõ em' ínteírà (orça e vigor, e
d
fJ
J
sel'áõ lwgadas renova as pelo presel,1te Tratado
na sl:la mais ampla inte'rpretaçãq- é: ~x'tensão.
- Art. 2. o Em y01~sdque'ncia dá' olJrigação contractada pelo preóedente artigo), as duas altas par,
r,
I
,-,,,
d
tes contractantes o Jl'aI:ao ,sempl'e" e COJ1lmum ~ceordo para cons'en'ação da paz e,tra!lquilliâade,
e nO c'aso que alguma dellas seja àmeaçacla de
'L
~ J,
r
,
~
num attaque I""
lOStl"L p,oc' qualqu~r
potencia,
a outra empreg-ará os mal efficazes e eil'ectLvós bons
o.!I\cio
tan,tb pal'a ~/;;çr!/ar preveni'r as ho tilidades como p.ara obreI' justa e completa satisfaf
dJ !
. cc' lJJI','J '! 1'( I,~
-'I
a
çao em aVOI' a p~rtf) oae!"!1.I,p,
. Art. 3.? 'E'm ,conformidáde, d~sta de'cláraç'ão,
,'..
, f i ' , , '"
S_ua ""J
LU,agesta(1eJ;n'
r ,rIta,nmca coqvem et;n renp';a,r e
con firmal', e Dor este renova e confirma,a Sua .Al"
~
•
I J {
I'"
o,
teza Real o Pril1üipe Rel?ente ue Portuq-al a onrigaç'ã,o cont,eúda: no 6 Hrti~o dá ço~Ye.?~~o assignada em Londres pel!?s 'seus res~\ectiYos Plenipotenciarios, aos 22 elihs elo mez de 'Outubro de
1S07, o qual artigo vai aqui transcripto com a
omissão somente das pafa"Vras l<pT'lrViamente á sua
pm'tida pard. o Brazil iJ as quaes .palavras seguião
immediatamente as palavras « quer Sua Alteza Real
possa estabelecer ernPç, ·tugal. »
\' Estabelecefldo-s~ no Br~zil a séde 9a..nlopart chi,:;t Portug~~jl
Sua l\Iagestade Britannica
'~~pro.mette .n,o ,seu proprio nome, e, no eLe seus
\l. )lerdeiros e succe;;soce ,Jlde jáJpaip rf)cpnhecer
(' cpmo Rei de POI'tugal pqtro algum, Prinçipc ,
.~ que nãq seja o berdeiro e l~gitjmo 'l'eplles~ntan
« te da l;\.eplJ Casa de Bragao,9a; e Sua i)Ja.gestade
« tamberp. s~ pbriga a 1ie~oya,r e manter co,m a
'\,R«<gf)ncia, (que Slla A,lteza R,e!}l possa estabele<! ,c.et eIll Ror~u,gal) as relaçõ~s de amizad~" q~l'e
l< h,a t~pto telIlpO tem uni4,o, a;SIÇOl;ô~S. da Graml< Rretíluba c'dl}, Pp.r~l,lg:al. ",
, '
E. '/-S du,!-s altas(p.art~s 'Co..ptr;aGtant~&ig~g.J.m.ente
rcçol f\0 e cqnGrmilQ os aFti~o~ a~~iQiQn!\~,relil
tivos á.,Ilq,a ~~ i)i,a,cl,f)ira, ass)gn.a,g.qs Cll\ op,d:res
no qi~ ,,& ~le 'Mil ço 4e 1808., e s~ Ql?rig,~q a exelfu,tar ,/Jelqj.ente !!.ÇIJ.l~1~ s d~ t:nlcl'\ eIles qne ficão
paI;a serem f\"iç,cuta~os., ,
l'
:
, 4-rt.
o, &ua Alteza, Real A:principe 1R,-eg:eI)t~ de
Po)'l!.1gal renojV,a e"conQl'ma a, Sua l\'Iagestade Blii-,
{é\unica o aju tJ.ll~lte sel~ez no S,cu Real n9,me, de
inteirç.r. todas" e cada Ql},ma dasJper,dil~' e defalcações de propr~edadf:< s~jú:idas peJ;Qs vassallos d,e
Sup.,l\Iagestad,e:.B.ri~annica, ,ejl;l, conse.q;v.en~ia <la
differen;tes qtel1idas, que a Gôrl~ de 1'0~'tugal .foi
cQn tlja{\gidé\ ~ ,tomar no :mel; d\'l ~ oY61Ilb110 de
l, o" ~ste aJ.'tigo deT.etá ~er o. s..m, corppl.eto eU'ei-,
tQ P l1\ais breve qU,e fôr I!Qs.siy~(, d~pois da) treca
da ratificaçõ s do pf~et:l~~·.:r;fqladn..1
'" •
(4rt. 5. o, Çu~",.eio, e, qu~ ,no casQ de constai'
Ç\\\~ tw,to .q.<t.9v.er.QQ, F,o;r,tuguEZ., co~o os, 1'3,5s..allos de Sua..Alt~za Real o Prj~cip,e .R~ge.nte d
" ' ,

I

I.

r:?
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Portugal so1frêrão alguJÍi.as perdas o~ prejuizos
em materia de propriedade-, i:m consequencia do
estado dos negocias publÍllOs no tempo da amigavd occupação de Gôa pelas tropas de Sua 1\1agestade Britannica, as ditas perdas e'prejuízos se
ráã devidamente examinados, e qqe havendo a devida prova, eIlas seráõ indemnisadas pelo Governo Britannico.
. Mt. 6. o Sua Alte,Zl.\ Real o Principe Regente
de Portugal, conservando giratá lembl'ança do serviço e assistencia que a ,sua Corôa e família recebêrão da Marinha Real de Illglaterra, e estando
convencido que tem sic\o pelos poderosos esforços daquella marinha., em apoio dos direitos e in.dependencia da Europa, que até aqui se tem opposto a baneira mais effica~_á ambição e injustiça
de outros Estados, e desejando dar buma prova
d-e confiança, e de perfeita amizade ao seu "erdadeiro e antigo alliado EIRei do Reino-Unido da
Gram-Bretanba e IrJand'a, ha pOJ1 bem conceder
.a Sua Magestade Britannica o privilegio de fazer
comprar e cortar madeiras para construcção de
-na-vios de guerra nos bos'ques, florestas e matas
do Brazil (exceptuando nas fio restas Reaes, que
são de ignad'as para uso da marinl~a Portugueza),
juntamente com permissão de poder fazer construir, pro,rer, ou reparar navios de guerrá nos
portos e ba'llÍas daquelle Imperio; fazendo de
cada vez (por (ormalidade) huma previa representação à Côrte de Portugal, que nomeará immediatamente hum omcial da marinba Real para
assistiI' e vigiar nestas ocea iões. E expre sarnente se declara e proroeHe, que estes privilegios não
seráõ concedidos a. outra alguma Nação ou Estado seja qual fôr.
_ Art, 7. Estipulou-se e .ajustou-se pelo presente tratado, que se huma Esquadra ou huma
porção de navios de guerra' houver em algum
tempo de ser mandada pOl' huma das altas partes
contractantes, ef\l SOCCOI'l:O e ai uda da ou,tra, a
parte que receber o SOCCOI'1'O e ajuda fOl'Der.erá á
sua propria cUS~a a referida Esquadra, ou navios
de guerr<.\ (em quanto elles esti verem actualmente empregados em seu beneficie, protecção ou
.serviço) com oaroe fresca, vegel'aes e lenha, na
mesma proporção em que t~es artigos costumão
sei' fOJ;neciqos aos seus pi'oprios nalvios pela parte
que presta o soccorro e ajuda. E declara-se que
este aju~te será recipl'oéamente obrigatorio para
cada huma das altas paptes contractantes.
_ Art. 8. o Posto que haja sido estipulado por antigos tI'atados entre Portugal- e a Gl'am-Bretanha" que em temp@ de paz 13ElO excederâõ ao
numero de ~eis os navios de guerra da ultima
potencia que poderáõ Ser admittidos a hum mes;mo tempo em qualquer porto pertencente, a ou,tra, Sua AJiteza Real 'o PáG,oip,e Regente de Po tu,gal" confiando na 'lealdade e pennauenoiar l;l~
'suá l.\lliança -em S.ij.3. lUages-tade Bl'itannica, ha
PQr bem abrogar ~ annl1'Ilar inteiranlente esta
restrio ão, e deolarar que .daqui em diante qu.al-C}\'1-er numer~ de navios pertenoentes a Suar~la.ges-tade lhitannica, possa ser, adrJiOlttido a hum
Jnes'mo tempo em qualquer porto pertencente a
..S.ua Alreza, Real o PFiDcipe Regente de Pprtugal.
0
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E demais estipulou-se que este· privilegio oão
',serA concedido a outra alguma Nação ou Estado
qualquer que seja, tanto em compen ação de
q,ualquel' outro equivalente, como em vi~,tude de
algum subsequente tratado ou convenção, endo
sómente fundado sobre o prinoipio da amizade
sem exemplo e confidencia que tem sub istido
por tantos seculos entre as Corôas de Portugal
e da Gram~Bretanha. E demais conveio-se e estipulou-se que os tI'ansportes taes bona fide, e actualmente empregad.os em seniço das partes CODtractantes seráõ tI'atados dentro dos portos de
qualquer uellas do mesmo modo como se fossem
na"ios de guerra,
Sua l\lageslade BrUaunica igualmente convém
em permilti:u de sua parte, que qualquer numero
de navios pertencentes a Sua Alteza o Príncipe
Regente de Portugal, possa ser admittido a lmql.
mesmo tempo em qualquer porto dos dominio-s
de Sua l\1agestade Britannica, e ali receber soecorro e assistencia, se lhe fôr nece sario, e qJle
além disso será tratado como os na"Vios da Nação mais favorecida; sendo esta obrigação igualfi\~nte reciprOCa entl'c as ulJas altas partes coo.traçtantes.
Art. 9. o ão se tendo até aqui estabelecido ou
J'econhecido no Brazil a Inquisição ou Tribunal
.do Santo Omeio, Sua Alte~a Real o Principe Ra. gente de Portugal, gillado por huma iIlum~na<la e
liberal politica, aproveita a opportunidade que
lhe o1fercce o presente tratado, para declarar
espontaneamcnte uo seu proprio nome, e no de
seus herdeiros 'e Sl,1c.cessores, que a Inqui iÇãO
não fierá para o futmo estabelecida n.os meridiopaes Dominios Americanos daCorôa de Portugal.
Sua Magestade, Britanuica, em consequencia
.desta. declaração da parte de Sua Alteza Real o
.Principe Regente de Portugal, se obrigil da sua
parte, e declara que o 50 artigo do tr<1tado de
,llD54 , em virtude do qual certas isenções da aUr
toridade da Inquisição ~rão concedidas cxclusi"'am.ente 3,.os vassa1l6s britallnicos, sel'á con iderado como nullo e sem te)' ef1'eito no mel'idionaes
_domjn~o Americanos da €orôa de Portuga.J. / E
Sua Magestade Britannica consente que e ta ab.rogação do 50 artigo elo- tratadO-de 1654, se extenderá tambem a Portugal, no caso que tenha lugar
a abolição da Inquisição naquelle paiz por ordem
de Sua Alteza Rep.l o P;:i!1ciBc .Rçgente, e geralmente a tod,as as outras pa.l'tes dos domínios de
Sua Alteza Real, onde venha a abolir-se para o
-futuro aquelle: Tribufial.
' •
. Art.. 10. o Sua ~lteza Ri:al o Pl'incipe Regente
-de Portugal, e tando'plenamente convencido da
injustiça e má politica do commercio de e cravos,
e da,gl'ande desvanta·gem que nasce da necessidade de introduzir, e continuamente renovai'
. bUIlfa estranha e .f(lQtiQia }lopul~ção, para entreter
o trabalho e industria nds seus dom.inios do Sul
da .America, tem resolvido de cooperar com ~ua
'!1agcstade Br.itanniea na causa dq humanidadl-! e
justiça, .adoptando os mais efficazes meios para
.-conseguir' emltoda a extensão dos seus dominios
numa gIladual 'abolição do commeroio de eSCl'a·vos. BJmo.v;ido por este pI1i-ricipio-~ Sua .tlteza
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Real o PHn:mpe, Reg(}\)te de P'0\ittigal' séôbllga-, sistido' p'or taln~s 's'eéJU'l'0s :éillttê aSI'éllras' Cdtõas,
n' qúe aoS' setlS'·-assdllo'sl'nã'd1séftú' p<!rI1111(t1'd'õ' éôd~ mast'amh<:m de'augmen'tai"-e' é~rend'ê~ os bél'lí'ifiO'à5
tínuar o Gol'!Xl1l'1'e\'ció' de'e'Scril1'o .'em 'l1útl'a 'tilg'utlHi e:II~ito ' tJ'elrK1. 'cm mnb' adJvantbge'Fà dos' eá:~ resp'artedá'Co ra d1Mriou' 'q't1eio'ã!óp~rhmCà ~éliú.á'lJ.l p~li a' vlrssaHos, iu~'g'<'Irã'o'qUe 'ó "IÜ'áis effi'da'ies
'01él1le ·aOs ,'dótilinitiS' 'd/e" SiÜl'1Mteià"~eal'; riQ9 m.~io '~)ar~icbu gt~irest s-fins's'er;fão?s t;l,e'I~dop
(fUaes C te' 'COhllíÚll'cib -fói' jil I l:J.iSc'óíHirfu'ado l'! tal' hum 's Y'slel'n~' JÜ)6ra.\.' de" ébnH:ncl'c)'o ,tu n'dad6
s'ebra' laS'i'l:la es de lJ'ee'i'p'Fo~idade elmutúit c OL
'aba'ndooaclo pel!is 'PO~éMiàSléi',J9stad'osJéla'IE!lt"oifa
'lu e: ánfi-galnenlf! 'ali éórfi'm:é'tci'á, lia';' ré ~í'v'ar'1d6 , '1'eniencia, que pela discontinuaçiio de certas
C'OO1lÚdo P'él'I'à' '{ls'seUS' II't'óPri-6s 1 3 sal'lu ~r ó üii:ei'l pil0 h.ibiçÕ'e~· e direil!O~{,pr hil!li!h;os"~I;'>pó'<Jesse'j,ro
curar as lma~s sio'lidas 'varltàgen "de á'rh\!ia Js
1:o'd'e,c~mpra'[' c Tiégó'eÜi'r;em leSCI',f\lt1S ãu 'ld 'mi
paltes "ás I pl'odl1cçõ.esl e in'MfIi'$ll'lall 'nacionaés;" e
'l1'o'S '-A:Jricíln0's (~hl OOt'ôa de PU'ut'ugal.' 'D'e'Y'él!po
réo1"J\ca'l; di liocnátllénte 'enténüidó'~'que'd 'e' til dar ao' mesmotrtempo a dé;';cla llpI'0IeCç50; {aalo
púlaç'bés do prosetll te' arti-go 'i'J'ão'sel'ae 6ons'itleí'a:aas á renda' puhl'i0~ 'C~m 'á'6s 'interê"ses" do c'om', 1 ,'" I:'
}
como in validando, ou affectandd tle fi'oa'ó a'I~lllIi llllÚ'0io jnsta e ,legal,,',,'
os direitas éla ebr'ôa t1o,P·al-tuo'a1"·ads. territMios - ,Pal'a, c te ~lI!n;'8ua' A l.t(}zp' R~lll tl P i'in Cip c' Re'de' Cdliinda. e l\Iol'énbej osl q;~a'es!lMl:ei'tt\'s rOI'fitl S·crtte-:<a.e PÔ'l'lidg'<ll',l.e·'Sll'a· Magestá{Je'E1-Rei' de
cJ;i1 outro tempo disputatlos pé~6' Go'Ve;rno' cId iHein0-Unitlb'd' Oram-'lll'e'ranlJ.a'·oHlaoda, nomeilJFl'hÍJrpa~' ilein cOl1'lo'lirrtiWnd0 ·,a'Ú 1 re ll:in-glindo"o i'ão I~al'a set~S ,116 pecti"os 'Ctl):nnü$sol'ios ~,PleoiL
p'0tehoia~.'ios., a,sofJet,:'Sna,Aluc1,a Reol'6 Pl'ineipe
'cómmel~cio Ide Njúda 'e Olllt!~os 'p'ó\itds" d'Arríc'ú
-(siLuad0S:'sobl"e: a oollttt 06ró.mL1~)'E11eh,tê eliti1Ífada II 15 ln,te de'''PIH'tpga'l ,ao ,milito iU:llslré e-llluito
ná lingu'á"pol>I'U'g'ueza ;{ Oosta';det'llfiha) '. e 'tiue 'excó1l'el~tc ~elÍJbolí .D), llol1rlig-o 'de'· Stlt\za Coutipel'te'O<j"em ou a que tem'J,Ji"e:teniUes a <Jhr&â lle n'lle,. (i}otitl:e"oer.·J!,iÇlharés', Sel111O'r de Payálvo',
-PoI1Lugil', estando Sua' kl tezlJ.'· 'Real :0 'Pi'i'n61pe Doml'l1enuaflo:r aa,0l<~lém'dc! Ol1l'i5tO, Gl'am-'vruz
:da;; o.rdens !-de 8, Bento', f3 d~ Tljl'l'e e' E~pada',
Re>gen'~e' elp 'P-6ttugúl' f.esoli'ido a i1ãQI:i.'e i~oa:r ~
COl:ll;elbeü0' dn' (J0uselno (J/Estac10"d1e 'Sua 'lllM2a
nem deix:ar perder as suas justas e legitiMáS' IlI'e
Real','e
seu prin~iphIISC0;[letario'tllEstado da'Reten'çõcs
I!.óCS1'fl;I')'S ;'neá1'o~Pc1i peitos' d'e- eus ~ agI a1l0s de ne'goõial' oom esl s'lllgal'es, eiil:Ctatnelíté partiç.ão 'dos' Ne<giO'Gi1oS Estt'llri.geil'os·:e !:ta Guél'ra;
-pela' meSma maneil1a, que 'eHes· 'ãté à:qui' b' prati- e:Sl1d í'flag:es~ade EJ~iRoei'd.b Re'iho:{j'Hido da Gram:n:ratanb<i 16'[I'!<lDda,:aQ'muí'to, iltústl'e e mui,to ex~ca'r;:ã.o. d . ia ,(
'.J
f ,.. 'J'j
t (" • I
'AI't: ~ 1. 01 A 'tl1utua trooa l tl'as' 'r'a'tÜ.\oa'cõe's'" dê celleute .sooJuo'l'lfe.I:CY. Clin otl Sydney, LOÍ'dJVispresenl:.e t1'ab.au<>,.s<H'ará 'ria Cülrade' d'é' L:OI'le1res~ .conde.e.Bario de·8tl'al'lg·fin·o:,.Conselh'éiro do muito
dentro doO e p'áÇ'O' de quatro mezes, ou mais lJiJllev'e ,honroso a Quselho Pluvarlo de'Suu ~fagestacle, CaãLleü:o dia Ordem'l\iili~all ddBa;fllliQ;O\'lím-é.,.[·uz da
se fôi- p0ssivel,JI'oontados d0 -dià -dà 'assi'gnatura
Ollc1éfll);,Pol'tuguwt.a·;d<iJ\f,('l'l'·l'é<Je &pai:1a; e En iade
-do mesmo'.' .
I J' • r .. , ;,'r'1P ,,, I
.. ' Em tesl lU,!nbo €I& que;"hós a~aixo'!ãs~iglla'dà.s~ Extraorclinario e Ministro Plenipotenéiarjo de Súa
J?leniptltenoiar.ies àe' Sula AI-t;~zá ;Real <;}lJ?,llibóip'e -l\'lagest'adl'l ]:Ia Gôirlé: dé'P'orHlgál ;"ds Iq1'ia'es depois
Rdgenteô de 'p0rtu ifal e de Sua l\1a'gel tà\l)e J; Bili!. ele ,baTerem 'd.e-vj·damenle'Ltl'ecatlo e$J~éusrre p'ec'ttivo'S plenos'1?o'€Iei'es.'. e ~endo-'ós' ~C~hdo e~ boa
tannic,\I;-:-:em -v.i1't.ulde dos n05sos 'r~spe'cl!i:t,ds
tios pdd~les'.' a s!gl)'ámos o-presente N'atàdo'co'Óll ,e' tio daJfól1Jua C@U;Vlellª,O nd&'a:rt\gos segUlnte5',
.1\.r1l." I, or'B avel'ú',bumà sincera e,perpelua arni'-e:S néssos pu,nho'sj e'lhe fi~eri:los lpôi"o s'elló chis
izade entre S'ua;'Alteza Real (o Pl'Ít'lclpe Reg-e'ntl:l
-nossas armaSI
' .'; f
I I
"I
'
; 1 )1
'Feito na Cid'adé 'tio; Ri -de Janeiro,' aos 19 i:l'e ,de Eorlugal, 'CJ Sua' ~'lá15e5ta'&e Bl.illa·nvi'lóa, li f:)I1tre
Fevereiro JdO'amnó: fle Nétsso SeO'hor' Jesus-Christo ·seus 1 herdeiros e sUéCeSSOl'cs,' ;e "ha (Jl'ú"I'huma
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poderoso D6lJIs', permanelillç e p-erpetliJá (1,' l~ ,
,r~ ,!"lD<? de ,cqm1!lqrcío, e 7la'Ç~gapão, entrcIM'.rnq.íto ' I ...ÀlJ'r. (2. o IWtel'a 'l:e~irll.'bcal1[fbtertlbd'(\ 'del'Gomaltos, c milito POdCl'OSqS S.~71/~Ol·.cS o Pl'incipe, Re:-- -m'ercio' 'e nav gação' cntl'e- os're peé'b"i~ós';vas á)1'lb's
gOJlte de P01·tug(1~ ..e E,l-lJ,fi do ,Rei1w-. U~zidtJ da tdas i am15.:.ai as ;parl!e CO'lltPa.~taótesl emfJttldo's) e
Ç1J<rtt.-Bl'etall/~a e, !!~ltlJnf!Cf' 1 ~SSig~lqd9f110 :Qip d.e .[4- 'eni:~adàJhllm dós t l1.'l'itorios e d<'lill'irfiós ~i'é"qúaJ
,nem) .P~t.o~,· PlÇ'T/lp,q~110flL1'1p,S;,dc ,/(W171l.J,f7,j Q(*t1.'{t -quer (elellas.' Ellês poderáõ I ilegocla'r~ ''''Iej ar; I tE!i Côl;ff ,.. Iqm). J,.9 çlc,$evl/rei1iQ, ,de" 18~o"r ~,rif'ljficll.do -siclir, oUlestabelecCtl..lse em todos,' e C'ad~rhUl:h 'dos
'1. J?ol·llrnbp.~
,rIr.", 'I' 'fI! ,;,,; . I (/J 'Ia '~Qíltos, cidal:les, '\1j1]a5, paüJes, pl'o'"i~·cill.l;· ou ;li.lf01'em, p'eli ten0enttes a buma
Em' nOID{J ela SanÍi '!lima 'é ;jndiJisi~cl' T·~ineÍ'áÜil. ~mris., quaesqu~l'
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t1~S\!t~ ,.AHe1,-alRe·al. o Pri'neipe' RegeobeúleJP{u'turexeep1J€l naquélles"de--que geral el'li0sití:valn~n e
.gah,r;c'Sua l\fagestad..e EI..,Rei '~lo.,R:eiM':Unido, ira -são eÃ."Cluldos 'Jt0d;os quaesque[~ 'e'straBg~iJ<ds .;' (JS
GHlm-B etan~Hl e Irlanda; estaotlo 'iguU'lme~'e noínes dos' (juaes lugares sllrilõí'deptlís '~l'p'édiIG\...
animado' pom d,de ejolnão 'mtotel delc,onsoli- .oa'd·os eni'1'l't1l1'l artigo' eparadOlld'êstc! 1.llt\lit'aull.
.dal,· e e treit'a-r"Q antiga âmi!liade I e ho ,iEl1lIÜi~ Fioa'perem f~laramenle entendjdo, que; Sé 1il'l'gÚÚ1
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-partes C'otltL'hdt~tes' viÚ -á 501' ablwtÓ' p81ra o
i'utUI'OI áa oomlberéio dos va 'allo'S de' algum'a
<Intra pbténcia,! s'erir ptJl'/is_o 'con id~rildo 'COU10
ig-tl'almertte'ãb'érto " e ,em tevmos cor\'espondentes
-aos I ';a allos 'da' outra alta.'parte coutractante;
,da mesm fôrma como se' tiY~ se iclo expre <1J.
mente esLipdlaclo pelo presente Tl'atado: ,', I
'B tanto Sua A"Hezá Real o Pt'incipe Regente
de Portugal como Sua i\I'age tade IBritannica' se
obri~ao e einpe.n4,ão ia não oondedor ra"ol',-pcl'ivi'leg'fo- oú immun'itlatle algúma em lllateJ'Ía d'e
"Commercio e de navega-ção aos "05sallos de outro
qualquer estado, quo não seja tambern ao mesmo
temJ;l0 I'espeo~h am ute conceClido aCls Vil allos
tias alta parte' contra 'tante , gl'atuitamente,' e
'li étmce silo ém t'a ;QL' daqHelle outl'\) Estado tiver
sido gratliila ' e· dando qllamJ proxime a 'me m'a
éompen a~ão ou equi,'aleute 'no ca o de t-cr sid,o
a éonces ão oOI!l(,licional.'
)
ÁrL: '5, Ó @s II 'ullos aos dous soberanos não
pagarúõ re, p'ectivamente nos pOl'tCl , bahitl , en'eada , ,cidade,
ou lugare quae quel!, que
forem, pertenoentes a qualquer d'elle , direito ,
-tributas ou impo'stos (sera qual f01' ,o nome com
que elle' possão s~ri o'esigO:áuo ou comprehendidos) ,mai?res 'do, eJu~ aqu'el\es q'Ue pagão ou
vierl~m a pag;ar os "'as allosrda nação' a mais fa,'orecida: e os va allos de 'cada húma das altas
'partes oontl'actan tes .gozilraõ" nO' dominios da
outra 'cIos tne mós' direifo p't\i,v~legios, liberdades, {ayore ,immunidades ou isenções,em mateTias de comn'lercio e' de navegação ,i qpe são con'-Cedidos ou paraI Ofuturo 'o forem aos -vassallos da
Inaçã'b la n'1áis félVO t:ecilla, '
' (: ' J _
,Art. q, o Sua AÜeza .Real, o Principe Regente
de POl'tugal e' SU'a· 1 lage tatle Blitanllica' estipu:'"
-Ião e aeoJ"dão, que! li'a,,'ar'a hJjma 'perfeita, I'eci,procidade a' 'respeitó dos direitos; e imFos~o 'que
devem 'pagar os )'l'a,ios! e embaioações das altas
partes oontl'actantes dcotl'o de cada húm dos portos, bahias, enseadas e' ancoradouros perlencen-tes a-, qual'q'llel" dálias; 'a sabe{': que os navios e
embat'ca ões dos vas, alies de Sua Alteza Real o
Prinéipe Repente de Portugal, não ;p'agal'úg,maiores diÍ'eitó~ du impos'tos (debaixo de qub~qu'er
-no 111 e lporque sej'ã'Ú' lie ignados ou 'entendidos),
-dentro dos dàmiElios de ~ua l\Iagestade Britari'nica, doI iJUe aquelles que os' navios e I embaraçõe peilte~t:ente' -aos va aU0s de Sua i\iagesItnde Bi'il'anrlica, 'JforeIl1 04r~gados a pagal' dentl'o
dos dominio del Sua- <Alteza Real o Pl'incipe Regente dl:i'Fortugal, e ,ú~'e-Yersa. E esta coovenção
-e' estipulação se extenderá párticulau: e;expres 'a-Intlhte aO'p9g'amento do dÍl~itos conhecidos com
-o
tleJ'dil1e:lVOS d'õ POllto,.direitos -de tonelada,
"e di~'eHo's de an'coragem; 'os ql~aes em' nenhum
caso, nem d'eb'aixo de-\)\'etexto ra-Igl!lrri sertlÕ maiotes 'p-ata 05 na'Vio's <e'.embar{}'aÇlões 'portuguezas
-Ôé'ntI'O dos doIl'l.inios· de Sua lHag'estade Britanll'jióa,' d'<f qUe''Pal'a'os'navios e elhb'arcllçõe bri-tannicàs dentro dos dominionle- Sua ,Alteza Real
o PtinO'Ípé Regente de, :eortugal, e vice-vCl1sa,
'Art. 5, o As ,fdilas alias' pal;te cootractantJes
'gualmente oonvem, que se es'tabelecerú 'nos1seus
.rllspecti"os portos o' mesmo· valo-r de gratiOc'açào

,'illa

nóme

e HI'à'wb~oks sobl:e a exportação. d~s"g n 'r
e
meroadó"ia ,"quer 'cstes genel' • me~lid~l1Iia
sejão exportauo em na'l'ios e 'cmbarOO'9Õ'll pÓ'rtuB'Ll.e1,áS, -quer em n~vio' e embal1ol\çfi S'lI:f1'Ttannicu ,isto he, que:0 l'lavio e embal'.ca,'ões por tu'gueza ,fl'okai'Úõl(]O!me:,mb favoj: 1a r -ta'l 'peito
\'lOS' dominire de SIt!la, Mage talIe :B ri l:a ln'ica., qu~
'SeI concedér aOs 'na "i os' e I embal'cacó'(J ltb'rit nnicas no dominio de Sua ,'A.ltezal'R~al10 Príncipe
'Regente, de Ptll'lugal, e vlce versa" 1.1 ' J ; ,
tf. duas altas} partos cdnt't'Mtante lill'uaim nte
êonv-ém 'e.acoJldão, 'qu'e os gCllellD ' e meroadorias','indas re, pectintnente do "~pnrtb ,dellilualquer dilas, r pa.gal'ílõ os mesmo dit'eitd ,I quer
sejão 'ill1pi)l-tadas' em n'avio e embarca. õe portug e1..a , quer o sojão em navios e emhatoações
Jhritannicas; ou de outro modo que se poderá imPÓl' e exigil' sobre o !l'cnel'os e mel'oar1<wia "Í1l'dos em navios Pol'tugueze do' porto de, Sua
Alteza Real o Frincipe. Reg Me f1e. Por'tugal, 'para
0S do dominio de :Sua Mage la'de Br'itannica,
-hum augmento de dinlilo ,equivalente, o em exaeta proporção cõm o' que pos a" el~ iinpo to so'bl'e os gcneros e Tllercauoria que entrarem no
portos de Sua Alteza Real o Principe Regente de
.:portugal, ,'indas dó de Sua: iUage ,tàde ]jritannica em na "io bl'itannico, E para que. e te ponto
fique' estabelecido com a de,iida exac -o e lijue
nada se deixe indetermina'do a este respeito, conyeio-se, qne cada hum governo respccti;vatnente
'pl.lbÜoal'fl li tas, em que se especifique a díifl'erent~ dos,direitos qüe pagaráõ o ganem e meroadoria a sim importadas 'em navios ou embarca-ções portugl1eza ou britannicas; e as-refel'idas
.lista '(que se fal'Úõ iélpplicáveis para todo os por-tos' d8ntro dos respectivos dominio de.. cada
'huma das partes oontractante ), serão deolaradas
.e julgadas cqmo forrpando parte deste presente
tratado.
.
-, Afini de evitar' qualquer f1i:fferença ou desinteLligel'loia a respeito tia regulaçõés que pos ão respectivamente constituir huma embaroaçãu 'portú-gue\5a 'ou britannica, as altas pal'tes ontl:a-ctante
'convierão em .declarar, que 10das as embarca õe5
-cón truidas no ,dom1oios de Sua i\1ngestade Bl'itannica, e possuidas, nategadas e registadas
cont'Ol'm.e as leis da Gram-Bretanha ,I ,'!leráõ Icon'lsiderad,as como embarcaÇões, bJlitan'nica : e que
'serúõ considerados'eomlYembarcaçõe portuguezas
-todos/os navias oU embal"Cacões con tuuidas nos
-palzesper~cncentesaSuaiA.lte'za Real o Pl'incipeRe'g.ente de Poi'tugal, ou em algum delte 1 ou navios
.aprezados por algum dos navios ou embarcações
de guerra ,. pertencente aó .Govern<> POl'tuguez
. ou a'algum das habitante; do dominios de Sua
Alteza ,Real ó 'Prinmp"C,Regente d-e POI'tugab que
:ti ver· comlni. ão- ou cartas de marca e de, repl'cIsalias, do Ga ero:o de Portugal, e forelIl1condemlnados'como legiüma ;preM em algum 'f.ribunal
I,/lo Almirantado- do l'aCel'ido GovernCil' ortugucz,
e po uido por va aHos de Sua Alteza P.,eal o
P-rincipe' Regcnte 'de' Pártug.aJ" ou P0l' algum del-les, e do 'qual ,ol\lestre e tre • IDar~os,- p' lo n1c-nos', dos marinheir0s que fór.em, Ya .allo dcoS.lia
A.lteza Real,o P 'i-nci.pe.Reg0!lteJ<lc,R.ortugaL f

e

ANNO DE 1810
Art. 6. o O mutuo commercio e navegação dos
vassallos de Portugal e da Gl'am-Bretanha, respectivamente nos portos e mares da Asia, siio expressamente pel'mittidos no mesmo gráo, em que
até aqui o tem sido pelas duas Corôas, E o comlÚel'eio e navegação assim permittidos, seráõ
postos daqui em diante e para sempre s{)hre o
,pé do commercio e na,'egação da nação mais favorecida que commercea nos porto e mares da
Asia, isto he, que nenhuma das altas..rartes coutractantes concederá favol' ou privilegio algum
.em materias de commereio e ele navegação, aos
vassallos de algum outro Estado que commercea
,nos PQI'tOS e mares da Asia, que não seja tambem
concedido qttam pro:vime nos mesmos termos aos
vassaHo da outra alta parte contractante.
Sua Magestade Britaunica se obl'íga em seu
proprio nome e no de seus herdeiros e successores, a não fazer rcgulação alguma que possa sei'
prejudicial ou inconveniente ao commercio e
navegação dos "as allos de Sua Alteza Real o
Principe Regente de Portugal, nos portos e mares da A8ia ,em toda a extensão que he ou possa
ser para o futuro permütida á nação mais 1'a',,"orecida,
E Sua Alteza Real a P1'incipe Regente de Portugal se obriga igualmente no seu proprio nome_
e no de seus helldeu'os e successores, a não fazer
regulações algumas que possão ser prejudiciaes
ou inconvenientes ao commCl'cio e navegação dos
vassallos de Sua Magestade Britanniéa, nos portos, mares e dominios que lhe são franqueados em
virtude do presente tratado.
AlJt, 7, o As duas altas pal1LeS contractant~s resohêrão a respeito dos privilegios que devem
gozai' os vas ali os de eada huma del1as, nos territo rios 011 domínios da outra, que se observasse
d.e auilias as partes a mais perfeita reciprocidade,
E ,os ;yassallos de cada huma das altas partes con-4ract'antes teráõ livre e inquestionavel dil'eito de
-~iajar, e de residir nos territorios ou dominios
. da outra, de occupar casas e armazens, e de
dispô r da pllopriedade pessoal fie qualr]ller qualidade ou denominação, por venda, d.oação, troca
ou testamento, ou pOl' outro qualquer modo,
sem que se lhe ponha o mais leve impedimento
.011 oh taculo. Elles não seráõ ohrigados a pagar
tributos ou impostos algun , debaixo de qualquer
pretexto que seja, maiores do que aquelles que
pagão ou possão ser pagos pelos proprios ,'assallos do Soberano em cujos dominios eIles residiI'em.
ão eráõ obrigados a servir forçadamente
oomo militares, quer pon mar, quer por terra.
As sua casas de habitação, arm azens, e todas as
partes e dependencias delles, tanto pertencentes
FIO seu commorcio como' a sua res1dencia, serúõ
respeitadas. Elles não seráõ sujeitos a visitas e
bu ca ,-exatoria,; nem se lhes -faráõ exames .e
inspecçõe 3rbitrarias dos seus 'linos, papeis eu
contas, ffebaixo do pretexto de ser de autoridade
suprema do Estado.
De"Ve porém 'Íicar entendido, que nos casos
- de tl'aição, commercio de contrabando, 'e de. outr{)s crimes para cuja a'Chada ha regras estabelepida~ pelas leis do 'raiz, esta lei. sl'lrá e~ecu~il-dà,

sendo mutuamente declarado, que não se admit~
tiráõ falsas e maliciosas aecusações, como pretextos ou excusas para visitas e buscas vexatorias,
ou para o exame de livros, papeis ou contas
commerciaes, as q~laes visitas ou exames jámais
teráõ lugar, excepto com a sancção dp competente l\lagistrado, e na presença do Consul da
nação a que pertencer a parte accusada, ou do
seu Deputado ou Representante,
Art. 8, o Sua Alteza Real o Principe Regente
de Portugal se obl'iga no sell.proprio nome, e no
de seus hel'deiros e suecessores, a que o commel'cio dos vassallos britann icos nos seus dominios nã{)
será restringido, intel'l'ompido, ou de outro algum modo affectado pela operação de q,ualquer
monopolio, contl'acto, ou privilegios exclusivos
de venda ou de compra, séja qual fôr; mas an tes
que os vassaIlos da Gram-Bretanha ter{lõ livre
e il'l'eslTieta permissão ele comprar e vender a
q,uem cruel' que fôr, de qualquer modo ou fo1'ma que possa con vir-lhes, seja por grasso, ou
em retalho, sem serem obrigados a dar preferencia alguma ou Cavol' em consequencia dos ditos
ffil)nopolios, contractos, ou privilegios exclusivos
de venda ou de compra. E sua iHagestade Britan~
nica se obriga da sua parte a observai' fielmente
-este principio assim reconhecido, e ajustado pelas
duas altas partes contraetantes.
Porém deve ficar clistinctamente entendido,
-que o presepte artigo não será interpretado como
invalidando, ou alfectaudo o direito exclusivo
possuído pel,a Corôa de Portugal nos seus pr.oprios domínios a. respeito dos contractos d.o marfim, do páo brazil, da urzela, dos rliamantes, do
ouro em pó, da pohora, e do tahaco ma.nufacturado; com tanto porém qu.e se O' sobreditos
artigos "ierem a ser geraes, ,ou separadamente artigos livres para o commercio nos dorninios de
,Sua Alteza Real o Principe Regente de Portugal,
será permHtido aos vassaJlos de Sua Magestadc
.Bl'ilannica o oommel'ciar nelles tão livremente, e
no mesmo pé em que fÔl' permittido aos vassallos
da nacão mais favorecida.
Ar~ 9. o. Sua Alteza Real o Principe Regente de
. Portugal, e Sua ~.tagestade Bdtannica conv,ern e
ácordão, que cada huma das altas partes contractantes tel'á. o direito de nomear Consules Geraes,
-Con~ules e Vice-Consules em todos aqllelles por,tos dos dominios da outra 'alta' pal'te contl1actante, onde eIles são OÚ possão s,er necessavios para
augmento do commercio, e para- os interesses
êommerciaes dos vassallo9' commerciantes de
cada hllma,. das. duas' Core3s. Porém fica ex.pressamente est-ipulado, que os Consules·de qual··
qUer elas 'e que for.em" não ser.áõ reoonheeidos,
recebidos, nem permittidos oBrar. como taes.,
sem qu'e sojão devidamente qualificados pelo -seu
pro,pl'io Soberano, e appl'ovados pelo outro So,h.erano em Cttjos dominios eltes dev«:m. ser em-pregados,.. Os C.onsules de todas ag"olasses de,lltr-p
, dos domibios de caclà huma das altas partes oo,n,t1'actantes seráõ postos respectiyamente no pé de
.-perfeita reeiprooiôade. e rgualdade. E sendo, eHes
nomeados sómente para o.fim de faoilitar e aSsistir nDS negocio de oommerQÍO ~ navllgaçãP,
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gozar,1O por tanto sómente dós privilegias' que
perteoceJP ao seu lugar, e que são reconhecidos
c admitlidos por todos os Gorernos , como nçces.!
sario~ ,para o ue-vido cuprimento I do seu omcio' e'
emprego. ElIes serúõ em todos os ca os ejão civis
ou crimiunes, inteiramente sujeitos ás leis do pai:b
em que residirem, e gozaráõ tambem da plena e
inteira protecção daqueUas leis, em quanto e1les
se conduzit'elu com respeito a Mias,
Alt. lO. o Sua Alte'la Real o Principe Regente
{le Portugal, de ejando protegeI e faeilitar nos
sem do mini o ocommerciodosvassallos daGramBretélolla, a sim como as suas relaçõp.s e communicações com os seus proprios va alio , ha por
hem copcedel'-llies o pri I'ilegio de nomearem, e
terem mag'istrados espec~aes, pam obrareiu em
seu fav().l' como Juizes Consel'vatlores, oaqu.elles
portos e cidades tios seus domínios em que houverem Tribllnae de Justiça, ou po são ser e tabelecidos para o futuro. Estes J wzes julgarúõ, e decidirúõ todas as causas, que forem levada peraute
eILes pelos vassallos Britannicos, do me mo modo
que s.e pralicava antigamente, e a sua autoridade
e sentenças seráõ respeitadas, E declara-se serem
reconllecida e reno,'adas pelo presente Tratado
as Lcis, Decretos e costumes de Portugal celatiYos
á jur.i..sdicção do Juiz Conservador, EUes serila
escolhidos pela pluralidáde de votos dos vassallo!i
Britannicós que residirem ou commerciarem no
porto, ou lugar em que a jui'isdicção do Juiz
C'on ervador fÔl' estabelecida; e a escolha as im
feila erá traósmittida ao Embai:l:ador ou Ministro
de Sua i\lagestade Britannica residente na Côrte
de Portugal ,I para ser por elle apre entada a Sua
AlLeza Real o l)rincipe Hegente de Portugal, a fim
de obter' o con entimento e confirmacão de Sua
Alteza R~al; e uo ca o de a não' óbter~ as paltes
interessadas procederúõ a buma nova eleição, até
que se obtenha. a Real appro\'ação do Principe
Regenle. A rémoção do Juiz Conservador, nos
casos de Ealta de devei' ,ou de delieto, sera tambem' lill:eiLuada pOL' hum recurso a Sua Alteza
Real o P!'incipe Regente de Portugal, por meio
do Embaixador ou i\l·ini tro Britannico re itlente
na Côrte· de Sua Alteza Real. Em compensação
de ta contes ão a favor dos vas1'allos britannicos,
Sua l\iag.estade Britannica se obriga a fazer guardar a Ulati·a. r:esl1'Ícta e eSérupulosa observancia
áquellas leis, 'pelas quaes as pessoas e a propriedade' dos ,'assa1l0 ~P.ortuguezes residentes. nos
seus domíniQs, são assegurada e protegidas; e
das quaes elles (em commum com todos os outros estl'angeiros) gozão do;benefieio pela reco~
nhecida equidade da JlllispL'Udencia Brit,umica"
e pela singular excellencia da sua ·Con tituição.
E demais 'estipulou-se, que, no caso de Sua
l\Iag~stade Bi'itannica conceder aos vas allos ,de
algum Gut o Estado, qualquer faVool' ou privile- .
gio qu.e,5eja analo.go, ou se assemelhe ao privi
leg.io de tel' Juizes Conservadores, concedide
pOl' este'artigo aos vassallos britannicos residente nos dominios Portuguezes, o"mesmo favor
(lU privilegio será·,considei'ado coino igualmente
concedido aos vassal10s de Portugal residentes
J)0S :.dominios ,Bl'ítaJlnicos, do mes~o modo
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como se fosse expressamebte estipuládo pelo 'presen te tra tad o·, .,
Art, 11. Sua Klte7.a Real o Principe Regente
de Portugal, e SUa Magestade Britannica, convem particularmente em conceder os mesmos
fa"ores, hOl1l'a , immunidades, privilegios e
iseó ões de direitos e imposto aos eus respectivos Embaixadores, Ministro , 00 Agentes acreditados nas Côrtes de cada huma das altas parte
contractanle ; e qualquer' favol' que llUm dos
dous Soberanos conceder a e te re peito na sua
propria Côrte, o outro Soberano se obriga a
conceder semelhantemente na ua Côrte.'
Art. 12. Sua Alteza Real o P1'Íncipe Regente
de Portugal declar'a e se obrita nó seu proprio
nome, e no de seu herdeiros e succe sore , a
q11e os "as allos tle Sua 'Magestade Britannica resitlentes no seus te1'l'itorio' e dominio não serúõ perturbados, inquietado , perseguidos ou
m.ule tado' por causa da lia relegião, tnas antes
terilõ perfeita liberdade de consciencia e licença
para as istirem e eelebrarem o erviço divino em
honra do todo poderoso Deos, quel' seja dentro de suas ca a pai'ticulare , quer nas sua partiGulélre Igrejas e Capellas, que Sua Alteza Real
agora e para empre graciosamente lhe concede
a'permissão de edificarem e manterem dentro dos
seus dominjos, Com tanto porém que a sobredi'tas Igrejas e Capellas seráõ construida de tal
modo que'externamente se a semelhem a casas de
habitaçiio; e lambem que o U'O do _inú lhes
não seja permittido para o fim de annllnciarem
publicamente as ·horas do eniço dh'ino, De
mais estipulou-se que nem os vassa1LM da GramBretanha, n'em outros quae quer e 'trangeir'os de
!lommunhão llill'el'ehte da i'eligião dominante nos
dominios de Portugal, eráõ perseguido ou inquietados por materia de con ciencia, tanto nas
suas pe.ssoas como nas suas propriedade , em
quanto elles se conduzirem ·com ordem, decencia e.moralidade, e de l,uma maneira conforme
aos usos do pàiz, e ao seu' estabelecimento religioso e politico. -Por '01 so e 1'0 ar que eiles
pregão ou declamão publicamente contra a religião catholica, ou que el1c procurão fazer proseIytas ou conv'Cr ões, as pessoas que a im delinquirem potlcrilõ, manil'e tando-se o eu delicto,
ser mandadas sahir do paiz em que a o[ensa ti~
Ter sido commettida. E aquelles q~e no publico
se pOI·tarem sem respeito, ou com impropriedade
para com os ritos e ceremonia da religião catholica dominante, seráõ chamados perante a Policia
ei'\lil" e poderáõ sei' castigados cem muleta, ou
prisão em suas propl'i'as casa . E ~e a oITensa fôr
tão grave e mo enorme que perturbe a tl'anquillidade publica, e ponha em perigo a segur'ança
das instituições da igreja e do E tado, e tabeleciàas pelas. leis ,a pes oas que talo[en a fizerem,
havendo a devida prova do facto, podel'áõ Sél'
mantladas sahü' dos dominios de Portugal. Permittir-se-ha tambem enterrar os vassaJlos de Su~
l\1agestade BL'itannica, que morrerem nos territodos de Sua Alte2a Real o Príncipe Regente de
Portugal, em convenientes lugares que seráó
designados p'!l'a es~e pm. Nem se perturparaQ
0
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de modo algum, nem por qualquer motivo, os
funeraes ou as sepulturas dos mortos. Do mesmo
modo os ,'assalLos de Portugál gozaráõ nQs domioios de Sua i\1a!restade Britannica de huma
perfeita e illimitallav]iberdade de coosciencia em
touílS as materias de religião, conforme ao y"tema de tolerancia q~e se acha neUes estabelecido.
'Elles poderúõ livremente praticar os·exercicios da
sua rcligiiio publica ou particularmente, nas suas
proprias casas de habitação, ou nas CareUa e
lugares de .culto designados para este olJjecto,
sem que se lhe ponha o menor' obstaculo., embaraço, ou'difficuldade alguma, tanto agora como
para o futuro.
Art. 13.· Conveio-se e ajustou- e entre as altas
partes contractantes que seestabclecerúõ pa.quetes
para o fim dc facilitar o seniç<> publico das duas
Côrte , e as relações commerciaes do seu' respecti vos vassallo. Conc1uir-se-ha huma convenção sobre a bases da que foi eonclllida no Rio
de Janeiro aos 1{~ de Setembro de 1 SoS, para
determinar os termOS sobre que se estabeJeceráõ
os referidos paquete; a qual convenção será ratificada ao mesmo tempo que q presenle tratado,
Art. 14,· Conveio-se e ajustorH;e que as pessoas culpadas de alta traição, de fal idade, e de
outros crimes de huma natmeza odiosa, dentro
dos dominios de qualquer das allas partes contractaote , não eníõ admittidas nem receberúõ
protec ão no~ dominios da outl"a. E quç nephuma das alta partes contra;ctantes recc.berá de proposito e deliberadamentenos seus Estados, e entreterá ao seu serviço, pe oas. que forem Yassallos
da outra potencia que desertarem do en'iço militar deUa, quer de mar, quer de terra, antes
pelo conh'at'io as demillirúõ .respectivamente do
seu ser iço, logo que as iU1 forem requeridas.
lUas conveio-se e d clarou.,se, que nenhuma das
altas partes contl'actantes concederú a qualquer
outro Estado favor algum a respeito de pc oas
que de ertarem do serviço daquelle Estado, que
não seja consicjerado como ooncedido igualmente
ú outra alta parte conlractante, do mesmo modo
como se o referido farol' ti'fesse ido exprr. samente estipulado pelo presente tratado. Demai ,
com'eio-se, que no casos de·rle.ercão de mocos
ou marinheiros da embarcações pel:tencentes ;os
vassallos de qualquer das altas partes contraotantes, no tempo em que estiverem nos portos' Ja
outra alta parte, os Iagistrados eráõ obrigados.
a dar em az a si tencia papa a sua appreher1ção ~
obre a devida representação feita pal'a este fim
pelo Consul geral GU Coosul, ou pelo seu. Deput~do ou .Repre eI:)tante; e que nenhuma COl'pOraçao publrca civil ,ou relig"iosa terú poder de
protegei' taes de eutores.
Art. 15.· Todos o genel'os, mercadorias'e artigo qnae quer que, ejão, da producção, manufactura indu, tria ou inyeo.ão, dos dominios e
va alio de. Sua Mag'e tade Bl'.itannica serú'õ ad.mitt~d? em todo , e em cada hum d~ portos e
d mU110S de,Sua Altc.za Real o Princíp'e Regente
de Portugal, ttlOtO llaE:uropa orno na Amcrica,
Africa e ia, quer sejão con ignad.os a. ,'assallo
Britaonic • quer a POi·tuguezes, pagandC'l geral

e unicamente direitos de quiD:lle por cento, conforme o ~'alor que lhes fôr estabeleoido pela pauta, que na lin.gua portugueza corre ponde ú·taboa
uas a"aliações, cuja pFincipal base será a factura
jurada dos sobredilos generos, mercadorias e artigos, tomando tambem em' coosideração (tanto
quanto fôr justo e praticavel) o preço corrente
dos mesmos no paiz onde elles forem imporlrados.
Esta pauta ou avaliação serú determinada e fixada
por hum igual numero de negociantes Britannicos e Portuguezes, de conhecida inteireza e honra, com a assistencia pela parte dos llegoGiantes
Britanoicos, dG Consul Geral, ou CORsul de Sua
l\lagestade Britannica; e pela parte dos negociantes Portuguezes com a a sistencia do Superintendente, ou Administrador Geral da Alfandega, ou
dos seus respectivos Deputad06. E a sobredita
pauta, ou taboa das avaliações se farú e promulgarú em cada hum dos portos pertencentes a Sua
Alteza Real o Principe Hegentc de Portugal, em
que hajão ou po são haver' Alfandeg·as. Elia seril
concluida, e principiará a ter effeile log!> q~1C fôr
possivel, depois da.llroca das ratificações do presente tratado, e eom certeza dentro do espaço de
t res mezes contado. da .lata da referida troca.
E será ne"i' ta e alterada, e neces ario fór, de
tempoS' a temp0s, sej a em sua to talidade GU em
parle, todas as vezes que os vassa].l.os de Sua 1\1age tade Britannica residentes no dominios ele Sua
A.lteza Real o Priocipe Regente de Portugal,. a sim bajão de requerer por via dO' Con uI Geral,
ou Consul de Sua l\lagestade Britanniea, ou quando os negociantes 1'assall05 de PortugaL fhe'l'em a
mesma r.equisiçiiO paTa este fim da. sua pmpria
parte.
'
Ãrt. 16.· Porém, se clnrante II intenallo entre
a troca da ratificações do pl'eseute Tratado,. c a
promulgação ela s:obredita pauta, alguns genel'os
ou mercadorias, ela producção ou manufactura
dos dominios de Sua i\Iagesbade BritanniG'a entrarem nos portos' de Sua Alteza Rear o Príncipe Regente de POlltugal, conTeio-se que seráõ admittidos para o COLl U1'l1'o pagando os referielos dir'eitos de quinze por cento, conforme o valor que
lhes fór fixado pela pauta actualmente estabelecida, se elles forem generos e mercadorias dos
Gomprebenc1idos ou avaliados na sob.redita pauta,
e ;se o não forem (assim. c:omo se alguns generos
eu mercadorias vierem paFa o ]'utuuo aos portos
dos dominios Portuguezes, sem erem dos cspe~
ciúcadamente a "aliados em a nova tarifa ou pauta
€Jue se h-a de fa~er em consequencia das estipulaçJões do precedente artigo elo presente Tratado)
serúõ igualmente admittidos pagando OS mesmos
direitos de quinze por cento ((Ii. Miorem, conforme
as facturas dos clitos generos e mercadorias, que
serúo de~'idamegte apresentadas e juradas pelas
partes que as ,importarem., E no caso de suspeita
de fl1aude, ou ,de illicita pratica, áS facturas seráõ
examinadas, e o valor· real dos generos e mercadouias determinadÜ'pela deci ão de hum igual numero cle'negoci1antes Portug:uezes e .Bl"itannicos de
conhecida inteit'eza e hon!"a., e no oasO de, diffe-'
eença de opinião entre elles, seguida de hn,:na
igualdade de 'Votos sobre o objecto em questao,
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então elles nomearúõ outro negociante' igualmente' nação ma,is favoreCida. E fica expressamente
de conhecida inteireza e honra i a quem se refe-' declarado, que se se fizer alguma reducção de dirirá ultimament-e o negocio f e cuja decisão será reitos exclu i vamente em favor do generos e
terminante e sem appellaçãa,
mercadorias Britannicas importadas nos dominios
E no caSQ que a factura pareça ter sido fiel e de Sua Alte~a Real o Principe Regente de Portuc.orrecta, o's generos e mercadorias nella e peci- gal, far-se-ba huma equivalente reducção obre
fic.ados seráõ admiltidos pagando os direito aci- os generos e mercadorias portuguezas importadas
ma mencionados de quinze por cento, e as des- nos dóminios dc Sua ~lagestade Britannica, e
pezas, se as houver, do exame da factura, seráõ vice-'Versa, Os arligos sobre que e deverá fazer
pagas pela parle que duvidou da sua exactidão e huma semelhante equi'Valente, rcdnc ão erácorrecção.
determinados pt)l' hum p,'evio concerto e ajusle
!\Ias se se achat' que a factura foi fraudulenta e entre as duas altas partes contraC'lanles,
'
illicita, enlão- os generos e mercadorias erúÕ
Fica entendido que qualqucr semelhante recomprados pelos OInciaes da Alfandega por oonta ducção a ,im concedida por buma das nltns pardo Governo P0rtl1guez ses'undo o va'lor especill- tes á outra, o não serú depois (excepto no mecado na factura, com hum a addição de dez por mos termo , e com a mesma compen ação) em
cento sobre a somma assim paga pelos referidos favor de algum outro Estado ou . ação qualquer
generos e' mel'cadoria& pelos Officiaes da Alfan- -que rÓI',
dega, obl'igaodo-se' o GÓTel'l10 Portuguez ao paE esta declaração de'Ve set' conjderada como
gamento do O'enel'Os assim aTaliados e c'ompra- reciproca da parte da duas allas partes co-ntracdos pelos' Officiaes da Alfandega denlt'o do espaço tanles.
de çJuinze dias; e as despe:r:as; se as houver, do
Art. 20. Mas como ha alguns artigos da creaexame da fraucToleota ftlctura, serúõ pagas pela ção e producção do Urazil, qne são excluido dos
parte que a liver apresentado como justa e fiel.
mercado e do consumo inlerior dos dominios
Allt, 17," Conveio~se e ajustou-se, que os ar- BI'itnnnicos, taes como o a ucar, café e outros
tigos do trem militar e naval importados nos por- artigos semelhante-s ao producto das Colonias
tos de Sua Alteza Real o Principe Regente de Britannica : Sua i\Iage tade Uritannica querendo
Portugal, e que o Governo Portugoez haja de favorecer e prote~er (fluanto he pos ivel) o comquerer para seu uso " seráõ pagos logo pclQS pre- mel'cio dos "n 'sallas de Sua ALteza Real o Príncipe
ços estipulados pelos propl'ietaríos, que úão seráõ Regente de Portugal, consente e permitte que os
constrangidos a vende'-los debaixo de oulr-as con- ditos artigos, assim como todos os outro da
dições,
creaçao e produc'ção do Brazil, e de todas as
De mafs estipulou-se, que, se O'Governo Por-' outra' partes dos dominios Portug'uezes, possão
tuguez tomar a sen proprio cuÍdado e guarda seI' l'ec'ebidos e guardado em anllazens em todos
alguma carregação, ou parte de huma carregação os parlo do's .C'US dominios qtfe fOl'em desigcom vistas de' a compraI', ou para Ol~trÜ' ejualCluer' nados pela lei por' « W arehousing POl'tS'» para
fim, o dito Governo Portügueí será re ponsavel semelhante artigos, a um de erem reexporpor qualquer perda e damllillcaçâo que eHa possã tados, debaixo da devida regulação, i entos dos
soIrrer, em qnanto estiver entregae ao cuidado' e maiores direitos com que serião cal'regados se
gual'ua dos OUiciaes do referido Go'Verno Por~ fossem deslinados para o consumo dentl'o do
tuguez,
dominios 'Britannicos, e ómenle sujeitos aos
A:rt. 18," Sua Alteza Real o Prrneipe Regen te direitos reduzidos, e de peza de reexportação
de Portugal ha pOt' bem conceder' aos 'Vassallos da e guarda nos armaSC11S.
Art. 21. o Do me. mo modo, não ob Inn~e o geGram-Uretanha o privilegio de serem assignantes
pal'a os clireitos que' hão de pagaI' nas Alfandegas ral pl'Í'Vilegio de admi ,ão concedido no dccímo
dos dominios de Sua AILeza Real, debaixo das quinto arligo do pl"C ente Tra'tado por Sua A1mesmas condições, e dando as mesmas se-guran- tc~a Real o Principé Regenle de Portugal a faval'
de to-dos o generos e mel'cadorias- da producças que se exigem dos vassalfos de- Portugal.
E por outra parte- coo"'Veio-se e eSlipulou-se, ção e manufactu\'a dos domínios llrilannicos,
que os va salIos da Corôa de Portugal receberáõ, Sua Alteza Real o Principe Re"'ente de Porlugal
tanto' q'nanto possa seI' JUSlO O'll legal, o mesmo se reserva o clireito de impõr pe adas e até prohifa"or nas Alfandegas da Gram-Bretanba, que se biLi'Vos dÍl'eilos sobre todos o artigos c ohecidos
conceder aos vassaUQs naturaes de Sua l\Iagestade- pelo nome de g~nero. da India Orienlaes BriBritannica,
tanuieas, e de produé ões das Indias OccidenArt. J9' .sua Mage tade Britanní'ca pela sua taes, tao's como' o aSSllCal" C' café que não podem
parte, e em seu pl'oprio nome, e no de seus fter~ ser admiltido para o con ümo do domínios
deiros e sucC'essorlls, p,'omette' e se obTiga a que Portuguezes, por causa do mesmo principio de
todos os g'eneros, mel'cadorias e' artigos qu'ae quer Policia ~ol'onial, que im'Pede a Jiyre admi são
da 'Producção, manufactura, industria ou inven- nos dominios Bl'itannico de correspondentes arção dos dominias, ou das vassallos de Sua Alfeza tigos- da producção do Brazil,
Real o Principe Regenle de P'artugal seFú~ recePorém Sua A.lteza Real o PI'incipe Regente
bidó6 e admitlídos em todos e em cada htim doS' de' Portugal con ente que todos ó, porto do
portos e donlinios de Sua l\IagestaGe B'l'itannica,
eu dominio, onde 11ajão ou po ão haver- Alpagan-do 'gCl'a'l é unicamente 'os mesmos dít'eifos fandega , sejão portos francros para a recepção
que' pagão peIQs mesmos artigos os 'Í'ássaHos da e adrtiissão dos attigos quaesq'lel' da producção
0
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ou manufactura os 0.0 'nios Britannicos, não
destinados para o consumo do lugar em que
possão,ser recebid sou admittidos, mas para s~r~m
reexportado' tanto para outros portos dos domlllIos
de Portugal, como para os de outros Estados.
E os artigos a sim arlmittidos, recebidos, sujeit ús de"idas regulações, serúõ isentos dos direito maiores com que hayeriflQ de er carregados se 1'0 em de'tinados para o con llmo
do lugar em que possão ser descarregado ou
depositados em arma1.ens, e obrigados somente
ás mesmas despe:t.a que hou vel'em de ser pagas
,pelo artigos da producção do Brazil, recebidos
e depo ilado em anuazens para a reexportação
nos portos dos domini<ls de Sua Magestade Britannica.
Art. 22. Sua Alteza Rel,ll o Príncipe Regente
de Portugal .. afim de facilitar e animal' o legitimo commercio, não somente dos vassallos da
Gram-Bretanha, mas tambem dos de Portugal
com outros Estado adjacentes aos seus prol fios
dominio ~ e tambem'com vistas de augmeolar e
segurar a luella parte da sua propria l'eoda, que
]le derivadà da ljercepção dos direitos de porto
franco sobr,e as mercadorias, ha por bem declarar o porto de Santa Catharina por porto franco,
conforme os termos mencionados no precedente
artigo do pre ente 1ratado.
. AI't. 25. o Sua Alteza Real o Principe Regente
de Portugal, de ejando e (abelecer o systema de
c"ommercio ano uneiado pelo presente tratado
sobre as bases as mais extensas, ba por bem aproveilar a opportnnidade que elle lhe oITerece, de
publicar a determinação antel'iormente concebida noseu Real entendimento, de fazer Gôa porto
franco, e de permillir naquella Cid,ade e suas
dependencias a fine tolerallcia de todas e quaes.qll er seitas religiosa.
Art. 2ft, o Todo o commercio com as possessõe Portuguezas situada sobre a Costa Oriental
do Continente d'Africa (e01 artigo não incl4idos
nos ,con~raotos exclusivos possuidos. pela Corôa
de Portugal), que possa ter sido anLeriol'mente"
permittido ao "as aHos da Gram-Bretunha., lhes
he confirma.do e a segurado agora e para sempre,
do mesmo modo que o commercio que tjnha até
aqui ido permiltido aos ,1assallos Portuguezes
nos porlo e màres da Asia, lhe be confirmado e
as egurado em "irtude do sexto artigo do presente tratado.
Art. 25.,0 Porém em ordem a dar o devido e[Leito ao ystema.de perfeita reciprocidade, que
as duas alta partes contractantes desejão estabelecer 'por b.a e das ua mutuas relaçõe , Sua i\Iagestade Britannica consente em ceder do direito
de ctear feitoria ou corpuraçõe de negociantes
britannicQs, dehaixo de ql,lalqu,cr n.ome ou discripção que fôr, no dominios de Sua Alteza Real
o Pdncipe negente de Portugal, com tanto porém
que e ta cond scendencia com os de ejos de Sua
Alteza Real o Pl'incipe Regente de Portuo-al não
prive os HssalJos de Sua lUagestade Britannica,
re id,ente no domj.oios de Portugal, de gOilarem
pll,mamenLe c0p:10 indi"id/lo commerciantes, de
t,od.os aqu~l~es q.jreitos e P!'jvilegios que possu~ão
0

ou podião pqssuir como membros de cOl'porações comJ?erciaes, e igualmente que o trafico e
o commel'cio feito pelos vassaHos hrilannioo.s não
será restringido, embat'açado, ou de outro modo
aifectado por alguma companhia commercial,
qualrluel' 'que seja, que po~sua {ll'Ívilegio e fa"ol'es exclushos nos domin,ios de POcrtugal: e
Sua Alte:t.a Real o Pl'incjpe Reg'ente. de Portugal
tambem se obriga a pão cO{lseolir nem permito
tir que alguma outra nação pos ua feitorias ou
corporações de negociantes nos eus donrinios,
em quanto se não estabeleceuem neiles feilodas
britannicas.
Art. 26. o As duas altas partes contractantes
com'ém, em que ellas procederúõ logo ú revi, ão
de todos os outros antigos tratados subsjslentes
entre as duas Curôas, afim de detero;ünarem,
(juaes das estipulaçõ~s das que elles contém, devem SCl' continuadas ou renovadas no presente
estado das cou a ,
Conveio-se comtudo, e declarou-se, que as estipulações conteúdas nos antigos tratados, relativamente á admissão dos vinhos de Portugal de
huma parte, e dos panos de lã da Gram-Bretanba da outra, fical'úõ por ora sem a1t~I'ação. Do
mesmo modo oonveio -se, que o favores, pri,'ilegios e immunidades conce(lidas por cada llUma
das altas partes contractantes aps vassallos da
outra, tanto por tratado, como por Decreto ou
Alvarú, ficarúõ sem alteração, ii .excepção da faculdad!i;. con'cedida por antigos tratados, de con.,
duzir em navios de bum dos dous Estado:s, genero e mercadorias de qualquer qualidade pertenoentes aos inimigos do antro, Estado, a qual
faculdade he agol'a publica e mutuamente renunciad~ e abrogada.
, Art., 27. A J,'eoiproc,a liherc1adc de Commeroio
e navegação declarada c aonqnciada pelo presente
tratado serit considerada extender-se a tod,Oi/ os
generos e merca<;loria quae'quCl', ii excepçãu daquclles artigos de propriedade dos inimigos de
huma pu outra -poteqcia" ÇlU de coptrilban,do de
guerra.
Art. 28. o Debaixo da denominação de contrabando ou artigos prohibidos se c.omprehenderáõ
não somente arma, peças de artilberia aroabuzes, morteiros, petardos, bomb", , granadas,
salQhicbas, carcassa~, can'eta de peça, arrimos
pe mosquetes, lJalldolas, polvora, mechas, salitrc , balas, piques, espadas, capacetes, elmos,
comaças, alabardas, azagayas, coldre&, boldriés,
cavallos e arreios; mas tambem em geral todos
os outros artigos, que possão ter ido e pecificados como contrabando e em quaesquer precedentes tratados concluidos pçn' Portugal ou GramBretanha, com outras potencias. ,Porém generos
que não tt')nlião sido fabricados em forma de ihsr
trumentos de guerra, ou que não possão vir, a
sê-lo, niio serúõ r~putados de contraband'l; e
muito menos aquelle que já estão fabricados e
de tinados para outros fins, os qU<les todos não
scráõ,julgados ,ete, cOQtraba;ndo., e poderi\õ'Sel' le,íad()s li,-~'emeDte pelos vassaIlos de ambos os-8o"
beJ;anos, mesmo a lugares pertepcentes a hum inimigo, á excepção somen~~ daqueUcs lu~a.rt:s que
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.estão sitiados, bloq~ados ou-iilve&tidos'POil mar
pbr terra.' I
I I
. I ; , ,I I
I Ad.' 29. 10 No caso I que algumas 'embarcaç@cs
;Qullna-viõs de gu'erra,ou mercanteswcwhão a' nau-frág<ar,.nas cesta~ ,do ·domihi:o d'e qualfJueu,I das
a1las',parte's Q.ontractantes, tod"s, ás, p,ol'ções dll5
.teJeriuas' embarcações ou O1rv:iOS, ,ou .da armaçãp
,e pertencesl das mesmas.,: 'assim como, d.os genei"IJS e- faz.endas .que se salvarem!'oÍl ol,pnoducto
.delta' I, seráõ'/:i-élri:leote restit\iido logol q'uel s.eus
(lo,nps,.;Ou sees procul'adore' Jegalmenté atiborJ'sa~
do,s os eclamarem; pa'gando sómente as-despe:..
.zaSlf fe~tas na arlreoadação ,dos mesmos géneros.,
po'nforme o direi~o d.e salv:ação ajustado'lwtre-am·
bas~as altas'"p'actcs ,éJío,eptuao~Q ao mesmo tempo os direitos e costumes de cada nação, ,de mijá
abolição ou moilificação 50> s,ratává comtudo' no
caso de-,séucrn conlrarios ,ás estipulações do prélsente artigo; e as altas parte,:; {Jontllact.antes inter-po~áõj mutuainente a sua,aut0ridade, ,p'ara. 'que
-sejão' punidos 'severamente 'aqu6l1-es dos seus .-vás'allos que se aproveitarem de semelhan.l.esl des-:{~'l"aças.' l,
-,
f I '
',':11 L
, ·Alt. '3b. o, 'Gonveio-se mais ; 'pal'~ mpior segu·
-riulgq e liberdade do commereio e_.da·nav.egação,
qile,tanto Sua Alteza Real o PcincipeJiegenfé de
PorJ)ugal; como' Sba.Magestade Britannica., não
só recusaráõ receber -quaesq,uClI;Pi.1'utas Qllládrões
do' mar em qualqAJer dos seus pOJ1tos,flsurgidou1'0,5, Cidades e <ViUas " oui pemnittir que algum
dos seus "assállós; cidadãos,-oulhabitllOtes/os rccebão. ou ,protejão nds seus porto , 05 a'gaz.alliem
oàs seas basas, ou 1b'es: assistão, de 'alguma m-a>neira ~ imas tamLem'mand-aI1ÍLõ que esses piratas
e ladr,õês do'mor,·.e as pessoàs que''O's 'reeeber-em,
aCQutar.em/();u ajudareJlí, sejãóJcastigadas cenvénientemente -para tePror e eXierriplo, dos' optros.i
E: todos; os seus, n lvios 'corn, os genel:os 'e merc'!-docias que -tiverem tematio e, traúdo aos portos
pertencentes a qualquer das altas partes eontrap,
tantes, etáõ ap 'ezados ,onde fOl'eEl'li descobel1tos,
e"sel'Úó restítúiâos aos1dónos' ou o seus lJ'l'ocura';
dores ,devi-dament'e autorisados, ou delegados'por
clle.s p.or ~ 'cripto ; 'PI'oroo,do-se ,previamente' e
com e videnGia a 'Ídeo-ticlade da' proplJiedade~ mesm<:l no caso' qu,e',áemelhantes generos' tennão
passado a'outras mãOS'pOI' meio ele venda, huma
ve~ que se soub,er 'que lOS compradores sa~)iã'0,
ou' podião t«r sabido que' !aes' g-enefós' Forüo to".
mados, pjraticamente. I.
I ~ , Art.... 1h. o Para.à segurança futura 'dó commar
, cio e amizade entre os vassal10s de S'u-a Altéza
Reál'lo PriÍncipe .Regente, e I de Sua IlHagestade
BritauBica, e afim de tIue esta. mutua boa iutelligencia possa ser preservada de toda a intel'l'up-r
ção--e distul1bio, conveio-sei e'ajus ou-se, q'ue se
e111 algum tempo 'se suscitar qqa,lquell desintel.l.
ligencia, québra-ntamentó deI auiiz.í\ge, ou rom'pime[üo en.tre 1,\5 Corôasl das.,.altas partes c'on-"
tráctantes, o que Deos não permitta;(o' qual l'om""
pim,entolsó se julgará e, istir depois do cHamamento
ou de~pedida dos- respeoti vos Ern):>aixadores e
~1iliistros?, 05 vassallos de1oada!homa das' duas
paJ:tes,. :residentes nos.-dominios ,da outra, teráõ
Çl .pri,jilegio ,de ficar cltoDntinuar' n.elles o seu
.QUI

11l~lp

J.

commercio sem interrú'Pção,algüma', em quanto
se conduzirem pacificamente e não commetterem
oITensa contra as leIS' e or'denações; e no caso que
a suá conducta os f'áÇ<l süspeitos, e os respectivo
-G6ver,rlos sejão 'obr,igadds 'a manda-los samr,
.se lh GOlloeder-á o termo 'de bum 'ànno para
,esse fi fi,' em,o'rdem a que elle's se possão retirar
'com os seus,'elfeitos e propl1ieqade,lq\l.et estejão
,éonfiadas a indivi'duos partioulares,' quer ao ,Estado.
.'
l
Deve porém entender-se que e te favor se não
'exte~de .'álJuelles 'que Itivél'em de"'algum1modo
;P~'opeilidó'cdntr a' áS Iléis iestabelecidas.'
,
,
- .. Art. :3'2: 'Concordou-se' e foi esHpnlãdo 1pelas
-allas paptes cohttaatantes, que'o presente1:ra.tado será iIIimitnu(')l em quan~ó 'á slia dur~ção ';
q'l:Ie as obrigações e condi~ões' e'xp're adas e conteúdas nelIe"serúõ pé.(lpet~as e in1Íú't!lVilveis;' e que
não seráÓ. liu'd'ad·ás. ou"altel'atJ,'a de modo algum.
'no caso que Súa AI~ezà .B.eal o Princiipe"Regerite
dá PoctugaF, seus hel1defros ou 'shcée sores tornem a éstabelec'el" a sede daI Mo'nureJira 'Portu-gu'eza nos dámioíos Euro~eos desta Cdrôa.' 1 '" Mt~ -5$', o, Porém'a duas áltàS partes cohtractántes se reser-vão'O direito détiuntainenteie'xaminarem
e reverem:os differemtes'artigos de te; tratátlo no
fim do termo de quinze annos contados# da data da troca ',dQ~ ratitfieaçoe§l do:'mesinó;' e de
então próporeín, diso[ tirem e fa~erem, aqueÍlas
emendas ou taddições "que 'os vel'dadeÍl'6s interesses dos,seup respectivos -va allb possão parecer
requerer.
_<1
-I"
G
F,ica porém entebdido' qtle qual'quer"estiptilação que 00 'periodo da revisão do·tratado fôr objectaéla' por qualqtTet das alta's'pul'res' cootractantes, será considerada como su pendida no 'seu
effeito, are que li di's'cu são relativa' 'a esta estipulação seja terminada, fazendo-se 'previamente
sabeI', ti outi'a 'alta' parte éootl'ácttinte a intentada
suspensão da .tal estipulaçãd" a fim de evitár a
mutua desconv-enlencia,
I
"1'1
.,
Ah. 54. As- difYerentes estipulações condições-do pI'esente·tratado· principiaráõ a ter 'éll'eito
desde a data da -sua ratificaçãd por Sua Mages.tade Britann}'oo; e a mutuh trod' das ratifiéações se
fará. n'a' Cidade d'e Londres dentro do espaço de
quatro mezes, ou mais breve se fôr possivel, contados do dia' da a5'sigoatura do presente tratádo.
Em testemunho do que, .n~s abauo'assignados,
Pleruptitenci'ál'ios de Su'a Alteza Real o Prihcipe
Regente, de Portu-gal'e de' Sua IÜágestade Britan'.!
nica, . em virtude dos nossos respectivo,s plenos
poderes, assignLlmos o pr'esente tratado com nossôs' punhos, 'e lhe fizémos pôr O se110 das nossai
armas.
Feito na Cidade do :Rio '·de Janeiro, aos 19 de
Feyereiro no anno de Nosso Sebhór Jesus-Cbri
to de 18) o. - Assigoados, Conde d'e ~iflha.!'es.-:;-"
Stra,ngford.
I
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'C Ó VBNÇi:O e1rtre os mpito wi.tos e j,iuúto poderoso'S
Se:nhores-'o Prilncipe .Rege.nte de Portugal, e E1o Rei do Reino-Unido áa GI am-BretQlTlha e Irlanda,
sobre o estabeleoimento Idos RaquerfJes., 'assignada /11.0
- iRio de Ja11,l1in;0.lpelos fP.lenipotenciarios de rnUllIla'e
outra Oqrte, em g'de fevp.neiJ'o del 8 10., e 1"atificada por ambas.
.
•
•

~

•

I

'J,Sendo ,necessado pua ,o ser iç,o,pl:lb1ico'.das
Côrtes de Portugal e ,da;Qram-Bretanhá,' e paríl
.as nelações commerGiaes dos'6eus r,espeetivos ,vas_s~Hos" .qll~ se estabeLe~o Paquetes entre os do.,.
·min.ios rIe,:por,tugal e a G-I,am-Bretanha; e sendo
..aléI;l1 ,disso cOIn'coiellte' que 6e conclúa paJ'a este
fim h um ar) anjameo to defiuith',o' sobre os pridci.
(pios de ex-acta reçiprocidaJie, que as duas Corôas
.tem l:esohido adoptai" .por base das suas.mutuas
J'elações~ os ,abaixo ass~goados, ,Plenipotenciarios
.JJ~ Sua Alteq,a RGal o. P.llil1cipe' Regente de Portur
gal, e de ,Su,óJ. J\l'agestade: BJRei.1da Reina-Unido
da G.ram-Bretanha e t11l.a'Oda~ I tendo ,trocado os
,seus respectiNos,p.len.osjpodenes" e a~hando-se em
Doa e devida fOW1a, t::onv~er.ão nos. artigos· se..
.gui \,!tes, ..
)
",'.\1' 'li u ,: I"
, A.,rt., ,1.. Sahirá de F,allll'oi.lth paiJa o lHe de J aT
n,eiro hum J?aquete em c~~a m,ez. Sua 4Jl:eza Real
.o Princip,e R.e.gente de Pql'tugal. e ·reserva o di,r,ejto de parll o ,fptgro, estábelece~' PaqJ1eLeS .entre
os outros portos do Brazil e a Gram-Bl\et.al!l'oo"
seIo estad(l dOI commercio o l'e'qHel/et. I '
_.(1Ii1., 2: As malas se LeChall6P em hum ,c\eterJ~nad~, (1.ia" assim 1ll;,Londr.es ,co~o nq Rio d~
Janejro. 1
.,
•
1
AJt. 5, °,os PaqU;etes ~ecarúõ na, ~ladeir,a' na
sua passag.em pal'a ,<>.,RiQ de,Janeiro, .E1lesl nãq
ancorar!lõ ali, neql s. ,çl.ern,araráõ mais ~emp.e il.n
que a-quelle que fQr ab oLulamente necessãl'io para
entregarem e rcceberem ,as malas, ,
,
: Axt. 4. o Qs Fa~uetc;s se'áõ ,p,or ago.rta .em.harpaçPl'ls ;Brita,nnica Qavegado-s. c.onf:ol'm.e as Jeis
da Gram-Bcetanh~. POJ.;ém, Sua Alteza Rearl oP,ri.néipe Jiteg:~nte d,e Portugal se r..e~erYa o direilJo
d~ estabelecer ,para o fut\lJ.'o,~aq,u.etes B.I'azilienses
.O,LI .P.ortug.uezes.
'
,
'.
"
, ;A t... . o QJ PaqJ.let~s ,sexú.õ cqns1detados e tratados como eÇlllí\rcaçQes mel'cantes. Elles seráõ
por conscquencia sU'i~tos .ás "isitas .dos OiI).ciaes
~ GuaJ;das da ~(an lega t p otQ,liI1O
de Janeiro,
çom@ eD;l outl'O q~la\quer. p.ol1to dos ,tlominios ,de
.Portugal, entre 'o quaJ e os domiuios B,ritallfioÍo(l)s
sebajão de,e6tabelece:r.Paquete . P-orém elles não
serúõ obrigados a dar entrada na Alfandega,
nem, a seglJir 'as o.ull;as,formalldadcs praLicadas
p.elas cmbíll'c<'\ç- ~s mercantes. ,
: I'
'
Ar, . ,fJ.· As dup al~as ~al'tes contcactaDt~s se
obrigão reciprocamcnte a fazer todos oSlesforços
para prevenir que se faça por via dos Paquetes
commercio de contrabando, particularmente de
diamantes, páo brazil ouro em pó, urzela, e tabaco manufacturado, Elias tambem se obl'igão a
prevenir quanto fôr possivel a illegal colIccção e
conduc9áo de cartas.
0

mo

~&t. l?' o' Bermittir--se-ha qU'e'lNfum r Agente'~rj
tannico para os Paquetes resida no Rio' de Jllnei"
:.r.('),,' ou em ql!-a'ltqUerl 'outrlil pout'e dós tlo,nillio$ de
-Portmgal, entre o qual ie, os dominios;BI'i<tann~aos
é houverem de estnbeledep 'Baquetes paTa I o flÍ''turo. As malas para os dominius líBritanll~'c6S se
,promptificauá@ .exolusi 'amente'JlUlcasa ,de.su 'a'd'·ri:ril'l~straçã@l, e l tam~em .recebellá e itdmitllJirá n~l"
uas. as cart<as daqueHes VassaUOSlpatltUgB'eiles, qu'e
;quizerem mand'a-las á sua adminish'açáo. A:l'~hé
-gada dos Paquetes a'o Rio de, Janeiro, oUl·ao po ",to d'O' seu destino, o Aigente Bllitannico lel!ll:regat á
.as malas '<iue elle 4:1\0uocel'"áqu~l1a. pess(l)ai quel"l~
·G01'el'no'l>ortuguez tlome'Ur 'pal'af,as '1feacheq
-do mesmo modo que se praticava anl!igamente' m
Lisboa.
,"
,ii
I
""".,
• • "1
, AlI,t. 8.... ,·0 :Gov'erno ;P,ortugue~lil:erá o7'a.íreito
-deijmpôr pOltelem tedaS' as' ca'l'tas -vlin'das dos'do-minios B-ritannicos para os de PortlJi:,oal..l ,»','
AI t. 9. O ;porte' das' cartas ,enviadàs,ou'rece,
,hidàs da GI'am-Br.e'tall'h'a e do Bra-ziJ., (leveJlá- ser
-por agoI a' do alor de.3j 's'hillingS' eiS penccs stofLi..
nos da moeda Britannica por huma simples ea'I'tn:,
-nesta prop,orçao p.eló·duplo 'ou' triplo .clãs c'3l1tas.
Ooser::rar-se-hão ,ras mesmas regras que 'se praticavão anlJigamente em. Lisboa,' relativaIVertte.4s
cãrJ:asl destirna'das para a l\'larinha e Exercito dé
Sua l\lagesta'de ;Bril:anni'ca~ e,~ eml Inglaterra se
concederáÕ. iguaes ;isenções em favor das cartas
pertencente51:aôs marinhei~'os e'soldados de ·Sua
'j,
Alteza ]leal o'l'.rinoipe Regente de Portugal.
J, :Airt. lO, o As caT~as e os despaoh@s'o:ondU'llld0S
pelos 'Paquetes, a'o's EAvia1!l:@s, ou -l\linistro's' dàS
duas çôrtes, e s'endo b'lma (ide 'para o serviço dos
seus respeotiv;()s Soberanos, não paga'rá1> ·porie.
Far·se-ha no ~CerDei@ ,gel'.11 Britannioo .huma ragul.açãa p'al1aldiar,etFeito 'a esta estiplllagão e palIa fiX'a~
a'pes'O"C numero das'(iladas eitespaohos quedevem
seu isentos de -porte, em iVÍrtude do pr!lsente artigo..
I
!,'
l'
, .AJnt""l·i-:f;,Jj)epois 'la ,chegada do Paquete ao
Rio I de '!J aneÍ1:o, o EnlVirido' Q u, l\1~nistro de Sua
Magestade Britaonnica, fixal'á o dia em que o l'e{/erido Paquete voltará para Il}glateI:.l'a, Teservanao
sómen1e' a si o direito de p"olongal' mais o peri\i)..l
da, assjm~fixadQ, no caso de 'julgaI' que o serviço
cJ,e Sua,l\'lagest-ade 'o exigCi;-ej'attcm!endo quantq
(ôr-p'ossi.vel a qua:lqnefl,requisiç~o palIa este fim
que lhe.rôdeita POI' parte do,Goi'emo Port'uguez
E os Paquetes rlurante a sua eSilada 'O'as POI'!'<>5'OU
bahias de S a,Altezà ;(),PrincipeRe'géntê.seráó o'onsjderádos como debaix.o da espeoiarpr{)teoção do
Enviado oul\'linistro de Sua l\'lagestadeiBriLannic'à,
da mesma fÓtt\1a. como 'Os seus loorueios ou expressos., I '
,
",'
'.
'
AI1~ ..1'2.2 ,Os pmncipios'gcraes da;p'Ilesente convenção. senáõ' ,applicavcis a toclos'o\lP,aque~s' que
' se houverem 'pára o ,futnTo"delJC tahelecel: ootl,é
a ,Gram-Bc.etanha,- e' qualqúel'''porto ou 'portió~
nos ,domini6s ,de Sua AMeza ,Real o P.rincipe Re
gente de Portugal ,não 'esp~eiucadílmenlei 'menoionados na pnesente' ooorençãOJ.:' -, ' , ,I, Iro
- Art.,1l5,? A 'prlesentÍJ lioo en'ÇÜe 'serfr devidá'
mente.ratifi~adafce,a 'mutua Itlloea das ratificaÇões
se fam na Cidade de Londres derltro do 'espaço
0

.1

'I

Ano DE
-tle')qul(tl'(}lll1l'e~es" -ou mais' íbteve '1f )mil p'ô'6!Mrel
ieil.tádos' do dià dU';assigAatul'a td:l! p'J!éSentc- (loti u
'Vel1"Cão.1
" 'I I 'I
,J"'[ ,,)'11' "
,-' ' I
,! Ekltestemurllito' do'lq:ue,' nós ablli:Xo'iassig:da.l:
dos, me\IJ~pdtenci~nbg,Jde,Sua'tA[tez~"Realo eprin
'üipe Re'gente \ie"Port{l~a'lle,llê~uoa hlagl}&tade BriL
ti: rnrti~ ';'
"IIirtúde dos Inossos'respecti v s ptenos
'Pô deres, ia'ssigl'lúmos 'U' presente cObvehçãl'll, e Ule
fizemos, pÓI',IO ,selto"das nossas' armas) II' ,,'I "
"I li.:ei.t1a na CiçllQ(fe do'Rio de Janeiro·, 'aos 19 aI!
F'eVêl'eliro no an~lO de,N'OsSõ(Senhor' JesuS"C'hrisVo
de I·SIÓ, - Assignados,niGan'de de I1inhal'es. '....;
IStraD'gfot1d.
. - ,n I ~" , • ",; " " "
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AVISO DE-21:- llE FEVEREIRO.

,\ •

" '. t ~'autliébtic.
'b
l\Ianhscnpro

I

Devendo o dpeCllénTe 'di' lUesfi do Despacho
Maritimo
princioiar
Segtunda
feira p,roxima <26
.,
"\'J
,;
• lf t
t~1
,';...i jPI·,r.n J lf-Ji _
do
corrente
mez,
"OU
I?~evemr a Var. que ficao
.. r
..
II(
'fl
{• • I
I'
(f II
I~J I .
expecliélas as 'orêleJ;ls neeessal'las p,ara WIe o J!,SCl'l~
vão ti~ I matricula d~' Real,iú1rAá do rl om'mercio.!
Ot,
I , ,)
• • ';'v.'}
.f~IH'rtlJ-"
~11'1
asse .a exercer )unlo a, ,mo as ~uas resnectlvas
'''''-.11
t.
"111.
III
",II
rLot · l l ....' ü·
.l
uncçges,,"lsfo que,,,seg,undo .9 A~~\lri! o,a cr.caçao
oa r,e'ferid'h\Ieh'?, lie. nâ I f n;d~Í1cik aal~ràl;inha
se
0I11'C', fazer'~.a' ()üIllêa
riJ~hi'Cuía
ir.u'~'ha
'de
q'ue
1t
~
(II') C/I.i"r. \
~
•
f ...
proceder ~o ~espacpo)~~s ,na;.lq~/"r~e?~,gu,~rde a
Vm. Paço, 2 i' de Fevereiro ·de..J~ lO, - Condé
s Galveas. ---.:.:. Sr' iósé, lÚa~ià' d'Almeida',.'
'"
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''POL 'cohIL!jt'uft~cadb"aTjiJ.7~~1r-1 çJeL 'c.on;,~dr.lbio
, N.', fi~ Ifi,,,
,,, "'dfl'd"
''ii II ,
d E Lo>
eal'a o"cltmp7'Lmen~o eVL.,~l~, ,e~t~fl!1?~lJ~ o o 'SC1'Li
vão,
porl{l.~
.:1-viSo
do Conde di A~uim'-" de IJ29 do
mesmo..
,
. . . . . i.J"~I·fl;-'fJ""(r)f
P,I
mez
elanno,
cumprúLo
no mesmo 'cita.
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t. 1 ') 1 n..... 'f, 'JCf () ~"J
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GACRT À.I DE 123, DElil'EV'EnEmo.
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-iDo João' POl' grà'~a

(]e 'Deos,
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et~. 'Faç'o sab'ê~

ao~ ;quel'esta,'minlw: 'Gárí:a"'i\lém'~'lqUê por Pàrte

de Antonio Uo' €nn'to,lQueyeilÓ' '(Ja-s'trb l\las'c'are:l
nhas lme. tfói apres'enlado,j ~nHfi .AIvaNi l pior ''mi'lti
assign'ado ~;tregistaWo)n~ '11'VI'os' ~o \'egistds 'das
mercês, e passado pela minhà·Q.:'litinMllaria, 'cuj'o
theor lie' o' s-egiuintll.üJ.LE)1} t> I?'rin'cipe Reo-eó~~ fâç;o
sabet, aos que este 'AlYará'v>il'em que 'por' con() 01'-'
rel'em' nallp'ess'oa .d-e ;Abtôl1i'ol;l'!ó' Gaato ~'ue~edo
Cas~rb l\lascal'en'b~s a'5 f(úalidades,nccessal'ias'pálià
bem set'vi1i o offi'cii)' {le Bsei'i"aé(díi Ohancellaria
Mór ele Estado 'do Bi'<\'l.i['" et:àJas' tl'es 'ôl'den's iriHi':
taves': - sou servmo faíer-lhe l ·t:r1erc:ê' do 'I'-eferido
omcio' com, o'ordenadô' stábeleõitlo'lj>elo >.A:lvaí1á
de ,2gLt!'e AI'lI'Ü;passado;r.e pelo (IUe ~espeita tis
prdens"mihtares 'o;11ei outro sim pOr bem;' 'como
Governador'e p'erpetuo- A'driiiniSh'ádor. que- deliàs'
sou: e mando aos maUS)' Desémbatgad~res doi
Paçe. 'e' DeplJtados <la 1I1e a>'da GonsCi{\n,bia e
Odlens, 'que apre-";enhindd-~l!.lhes o élitb Antonio:
d'o:(i)nnto Q'U'In'odlliC'astI101 l\'1a:s'C<ÍI'enha O&rrÍ' este
ALvhr.ú p-or mimo ássignad'O tegistado nas 1\lercêS,I
passadG'pel'a'Chan'ceU l'Í'á ~lór da Bra'Li1, ~ feitas;
anlil<igericias elo estilO, l'heifàçiío passadéartà em:
fónna Idu pl1oprÍ\luade dOo dito officio, dâ-'quál' se
j.~cm·pbr'ãrá: é te.Alvál·rr pagànd(j priIife?ro os di;-'
reitos"ordenlldos; c<lm dccla~ão; que, hà~endb
I

eill~H)rrfiern dé)lWu 'tíl! r õtÍ @Wt'1@iÍ' rinqlgütfi
tempo; minlla'Fare'trdil hélllã~ ficar{Í'l?0f'ÍsSQ bb'f'i.
gtÀcla-a s'aMsfà, - ()lialgumar.' b~J:t:IPri'Ó-db se" inteit~~
m:cmeJ'oo?lo nolle"s'e:conMm, e v~lel'á' p'o ''to Iq\l~
selY'eIIeilJO haj,a1d'e dnl'ár'maís de hum 'af[]o'bl's'êm
dnbarg-o' da {hd\, de 'li .' 2° Ntil'40IeI11'Corttí ài'i'd!
PágdU detÍlovos ilireito' 50 rHs, ~ue te a't'regú'l
rão à:e1 Tliésoú+errã deUes a fi. 5' ,-,I-do Li'tr o de
S'UéCreceita 'coril se' 4io do conhecimehto"em' forma {é~isN~-dO)n'OIDiJVhllfldRégistlo ger'al a fI. :; V.
mo tie Janeiro; li dorJull;b de 1'808. ....l..Pn'rNcIPlIf
-l\Iarquez de Angei,a.. residente, - JQaqnim
José de ,~~u~;t. ~o,batR....a
esrreve,';,,,," oão Pedro l\lalOaru da Fonseca e Sa. -Peaindo-me o
dito Antonio do GanlJo' Quevedo Castro Mascarenhas que na conformidade do dito Alvará lhe
fizés c1tm toe í'tf!J1ft'd'á' ph sà\' [carta erh'fó;'ma' da
p'~ópl:iedá'd do l.'efêilido ó.a1bio; e vi tb o sIm "e'querime Ui', Ar 'ará' é 'o ;qJe fúi/' enido resolver
pel~s Ifte}éllilçõe~lIdé l'ig ·d'~ Oútübro de 1 ~09'
25 ~o corrent~, de 'llin'eiro dó cOI're'lle'i) torif.l.da
em' con~ul'ta"d'O men 'De.emba'rgo, d~ Paço de 9
de Ou'tub.'(j, "e 'i'8 de Jlínel 'o dos l'nêsmó ,rlnbos;
e por' ôonfiá ' :delte" qUe :~Ili: tudo o ,de' que oGen-i
càl'rcg'é1I' bem \'l'fielmente; cb~o a n1o~ sérnço é
a bl!m dá~ pártes' cufupi'c: h'ei por bem fazer-IIi
mercê da proprie\:IJatle 'de olpciq de EscH.Yão' da
Chá'flcellarih.I~lót'da receita e de'spcza, com o 01'denatlo de .56o.tt>~00 réis ;ha\'endo r,or' e'paratld
o omcio de Escrivãd da' Cliancellatia d'as tfes
O,rdel?s 1\Hlit~res', ~e qúe POI' oU,tt'a 1'l!pnrtição se
hã'o de passar os, (lespa;chos compe,terites, o Iq al
officio eIlé Lerá' e servirá scgundo la fôrma díf seu
,tegimento e míóhasro,r~enaçõesj FeIo que mau..'
do, áo 'ineu OhandUér" 1\161' íld ~ tadO' d Brazil,
e' a'bg tla~ ,l,t'es OrlJens' l\1ilitaresA l mais
soa5
a truem b c,onhecimeril.'o de tá pél'tericet, cteiie,m.
scI'Vir 'ê f'!xercitdr'àb d'Íto 'Antoni'O do CantÓ Que:
vedo Castl·o Mascarenhas o mencionado offidio,
e haver o ordenado como dito .lie, e todos os
prós e pr~qatços CWe, Hir\tJit~en~li.1l1e pflrtencerem, e a totlàs as maIs Justiças, Officiaes, pessoas.
a quem esta fôr. apctlséíltada lfi'a icílmprão e guardem ~ão inlei~amente ,cpm,o ,npUa se conté~,
s-êm lhé pq~ du vWa' ou efpJ)argó' ar~i:rll, porrr ue,
assim o liei por J)'éij1, por quanto fui servido
d~ 0_ dispensat 'd~s habyibrções e ex~me que de]
via'làzer, n,~o ~o~r~nt_e p; lei 1e,91 c~?ldi.rib~ pagandO,del1ovO's'dlreltos ~o.tt>ooo reiS, ~e'selcal'~
, regaráõ aO ThésoàreirlJ deltes no Liv.
dé st.Ía
tieceita a 11: tb5 v: ê l'egmado 'o sel! cOl'\heciríufnto
, ém fÓ'rnía,'no Li". '20° 'elo R gisto gel'ãl a fl.:'1142 'v.
E, elle t\.rit:oilio do Canto Quevedo Gasft o' Mas~
ca'l'e,àlías joralú em minha'! Cl1anceilad áos
Santó ' ;Evao gelhbs, d~ qué' 'bém) e\ ~'erdai:le 'ra:mente 'r\'a o dito 'omeia guat'datíiJb em tuddmeu
serviço le li.s"parte~' seul 'díreiro, nbs regi tos do'
ÀlvlI'r.íJ aeimà: irieÓ'1 rJàHi.tl6~ se Pbl-!Jõ"ãs 'ye\·bas.
necessária ~tl:éonte(ldo' nj'lsfa' Jlli[)bál'C'~"ta que!
pdI'Hfil'IDeza'l1el (udo'lh'e mandei dar pór mim às':
signada fJ \llissáda- ,pêl~lflnirlhá '«bancella i~'; Céobi ó 'selto pendente d-ella. Dada na Cidade do'
Rió de Jadeil;ó;' em i5' ae ~evel:eiro de' 1810.--:@,PlIJéNCtPÉ cotfr g"t'rà ~â~)-,1\la'rUue'~ de-'angeja,'
Presideíit :- -earl'á p/Jrqtie VosSa. Alte'zà Real ha
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PQr)em. fahçr xn~I'cê a ,A,nt.oni'o;rM, Cal)~' Que...
officiQ, ,~e Es.cdfão IMI C/Jilo.0:el~arjar; 16to 'do, EstatJ.~
dp Br~\l díl reparlJção, da,Jle(lej~a: 'e despeza" eo.m
P 9!,QI'lI\í1X1o r).,€;,,56p:Jj)I}QP ~i.s; se)J'l,pensão' OUJeffl~
~an;q jpÇl)JlQI,ac,ip1fllyca deqlaliad,ó pal;a v.o &<},'AI.,
1 ~a !\ç,a,l.ye!:~ ,rQr Degreto de 5, de,lY.la.\0.ltle"I,~08
l1,imH111d~alas, .R1)sQJ,llçõe~1 de 119' de",OQ,L'Jlhr,9 ,rlJl
},8(j)9 ~ ,e, 2,q',PIl)J ape,irQ,y ~ool1rente,ilm '00n uJta

Y.lJI!P Cast '0 ~1~spareJ)h.as da 'pr!:>pf\cdad:e. do

~a .l'1~sa Aç;l~~s~,;J~)lI1ro.,~IQI'f~Ç"ol o. despa,oho~ Jd~
~csma l)'Ies" M.& ,40 ll~rlereiro ~QIIPesmo,annq.:
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ql),Vtt9J,pr e çiçlo n.aweUa.~~ta~o, sojei-

PVHP ~s 4,cspe,.a& d9 ~CjuJe~pcq~en}:el,I[~~ç1in,«;Io,
:iugm~%O"Hq d\Jio:)ord,cpaçlp "Nque ,&C, lhe ~rbi
!J;iI. s 11~Fa Ç[Q,apti a i pi, PlilJ;pjoqaçl;:;t 'p,at;a 1\S ,m~s.,
IP sAe.spe,~qs'J q,u, qge"est ,(o~~erpJI'Hta p 11 oQQ-

ti/1qa ~nha ,lle.ap\aze~q :,e f1tt,enc~Qclo',a ser ~
tr~~a'4\~ ,d~ dita c~st.~ç~o.rfel! ,'~ ~o~~' os di~& qll
mp'qHII~ pe ~axde j 11~i, 'por l},~p1.fSX'Lerr;1~1e J;Q;f?rcê
qrdegaqo ,\ohufll.di:l.8oo#tlooo 'r~i$., em ql;l,an~
10 ,~el;''i ° !llO I4gljr, e :mal -I50/t/Jooo réis tamh~ll}I,<;w.q~a~~ pq 'fl dl'i~P,fz~lIçl<\ ?qa .'\«;Iwinislrpção.
,~óçd,e de, ~if\l'"do meu e,onselho dp E~tad9.
~..f.r jt\!1nt[(. cW ,m!W Rea! I}Ii<lrio.,. o ~coha ,assir;n
~njt!1t;\di I fll R, [jaça )l'f~qgqW'. GP.W,,o!\ (1esp.<w~os
u' ç~ssariqs\ ria,poio, ~o;tRipJ d~IJaneiro, em; 2~
ge FllYCreirold!j 181Q~:-'-~OqL'a,.rubt;~ça dR I,>rinc) p,e '~e&.en,te, ~ p~ o. Sl'fqh,o~i. 71 JEa;fJI;{lhida dq ~iv.,
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:r'OI/~uga' fezlque s,e. tdleI'asse. eate'abuso,.. podeJl.dpoassiffio, o:X;P,OrtATJilJ p,ara fóra ,dós) meus ldominios, sc acaso não poderem convir no preço,com
a,l'Jª1.ençla)R~1j ,e',não 'pr,ef~riren'llra~ll' .:V,enela.' da
mesma Ú ao:t!·l~à.zeJl.da. o.tGoJlde dc,Li·til:ia,res"
c1;Q fl1éu"CQ!lstllb<;l (lie,1E6tad.!l~1 JU ni .trol e,)~éÇtetÀ.
rio çll' IjJ~tado, dos, Neg(){libsJ~Eshian,glt'iço& ,e "ela
Gíieljríl" j'~ tenha a..ss,im.'.eIl,tendido, e ,faça ~xecutar
pela parte q.lJe lhe. ,tocar, 'pal1tioipand'01 tambem
eSJ:~:DeGfelo.,a"tpJ:!.as·las :e ta ,õeSlI;qiÚo dl'l"ã<hpela
suá p~\\·te con~orr~ll;paralque:teob:a perIeüal e iÓrteir;lo'e.~eC!lção~
:PahlC'io< elo' llio de JantiIlo,: em
26 de Fevereiro de 18Jo,-C'om a,r.u)jl'~ca do
Príncipe Regente Nosso Senhor.
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, ,A.ch,an4q'~íp'stab,e~I1H· UO çl,e~dc À.uma ~uitp at\~
~ ·tor ,~P9,Cr 7ç>"plr}legio ~x,,,L~~ivQ., d~lqlJe gpzéj.,
a fPIJ;lt Jt W,F,azeNa ,H~, ,~ã,0 sg, ,'end,er,pu"cQIl}t',
E[ar po1Yfl~a pqs,.qW", Jli\eacts,dominio seD~o ,4
M~il,li~hff õ~siest~,bylcçidll,s pel,a,s ,mioJj\lS Re~
e s, .qrle, ;J?e~tt: Cll~!1,9;- 9"a,s. cO!D,J\lf(tçn.tes g~laS
P,'Il'éj., .t1 p~der V~I qÇI;, :RolYorq ,<lS~!D; qomprada';l
e G9Oft,:tpdo-;ljlle que, ~1~ ,agora, negpciantes qU,e
~9mpr,~B.i,J?dE:~iJam.eÇlt~1 pqlvQra a ~s,tr.apgl'fif9S~'
PiP;a çleIl?~~ a lC.'l)dere ~m Ja}guIDéj.,'i, partes' lA ais,
1:' HWf\S .Q.Qs J?íleus R.ea,es dqminj,oli:, hçi pC): j;le,m.
rlF, lá 'H: ,.P 'hÇJi 1(, a t9 .o~,c9qs,tç,dll.le ~9~\a~ elitasl
çomIlra são>.i~e~ac.j ~'illl:le, ,daflui ,eJ:l'l di1\nte ,a
p.o~v,ora assim GAIDp'ragp, poder,' s~r t.ow.~d.a cl~mQ
CO tr~pJlff19,i e ,flue /1 wesmP.lJV~o só; ,~ nãQ
ga iJ.,sl\hidíl,POS çlepositos pnq$l &fÍstjr", ma~' oqII).
~n~líl:Ae pac~o na;; .Â)...(npdeg~" .c,ep pj1r~ ser'
Ifél-yegaqa fora ~RSJne.u~1 çjpminlP-s" recurso, qu~,
1J.Qa l'vr a ,~o,d~s pSI,estr~pgeirps Je; na,ciç>n~aes)qq~J
ti ye 'em iT)},po~t,afW.. pol ~F~,nas..: épOCíl S ew,qpcr al
j' ,e1T~pçã ))~o IÇqrçmel~Q' 'lcoOl as f~,rig~~ d,e
j
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'fIJl"b"JUI
nfl
I"
.~u o
nnClpe .ne"'en e aço sa er aos 9ue este
• ~ I . , / " ,-:1 "li 'H' ~l','lt
iJ,'
., J'
.1 1'1 i' '
~Ivara com forca .de leI vIrem <TU e
no-me
jItds~n~e"ehi Cdlfs'&'ttit t'a'n~a(J' uh'tl ara t; óhun:er(l:J"' 'IIHfl'l
dI
llrJ ,• • );~ 1....,.' 'lA '1I--l1 fC
CIO, :A "'l'JCU fura 1 Faol'lcas e 1'1 avcgaçao ao Estado
ab Braúl é fj;ôWithó~ t lt~am~rihó~: o 'rilUitó q~"~
)h;i'póHél,'s~~ i~s'tà!lrla~a lácbr'sé'J'nta'a'a a'pêna 'es'",
aJ:lêíecida
nt"'§1i,3• d'ot~aJ~
5 J d6 'Regidí.entb'·àhao
I
"4
, •• t f'l' r. .,
r· 1. '
.
ás lesas de nspeéção'em o '1° de Abril oe 1751',
+I '.. ' I ' e'D' ," "~; J "'1 ( I
' " I' ,.) ,
t'?r~ ~.e '~O)~ ,lre~,at-, r;v~qe.sl q!l~ rp~ l,c,lOsa[l1en~e
se rem c0D,:!mç t~doj ,pas cau\ls pe aSSllC!ll", il pOIS
~ue foi" t ótqrr6ad'a 'p.eloS, J;~' ab" Ã1várá de 15 a~
~,,~I~.o ,~~ ~~i~ ~',:!~rfP' aSSIm, Ó§\?a,rrl"lPr, '\qu(p,or
t,a~7 fra.ud~~ ~I.P~ a, meI}os ,~\oa /ep\1t~ fiO e cOfilsumo" do dito géneró nos mercados da Euro~a se
podem seguir àblpro'gr'ess'o"cÍe i1~m\ãmo de cul.tura e de industria,- d qU'elIluitos outros dependem, e lJpe f.a~ a' pril)cipâl'e~p,ortação\deste Estado: querendo extirpar pal:a sep1pl"e hum delicto
que influe sobre d'pro' 'pe' il:lá(l~'lgéral, que tanto
Q.e1iejo Br.OJIlP'Ie.r" e qtre he perP-rtt:ac\o. em detrimento,,cla l}grJÍ ul,ru <}, ,do, c-'Ommexeio le da'Jlaveg~çã9',. qu.4Iç.on$t'~(\em,ils:.baSes"solidas,'e,perma!..
I;LeV,be da niql,lcw. ,p.u.h'licá: ,'sou ,sel"vi:clo "oonfor~
mand.o~me Coro o panecer da.menbjO'na.dal'consul~
1,a:,. ~)J;denar'~dle,gI)ir)VE:,. 'ii) I "" rfl"_'"
I
rodas a ~pesS;Qa!i ,qu.e, Wffi,posítiva.má,fé e coDh,6C;~do, dói , lo,o.q:u'llêt;te)'em falsid,ades"indllstriba 'o gréllvllS; é}J1.~aixas de .as5ucar ,-"ouântroclu~'n40..-\léllas co.t'po$,.estran.ho.s para, aus-mento do
pes9 ,)' Qtl,'cobrioc\,o' anifJcioSámente p:orções de
aS$ijHa~'1l dei i nUJl1a., I qualidtlde com O ,da :sup,erior
p~ra r,l~frawia~'e,m,pela maioria do preço ,os :cempt;i\do,l'e:; ~ i Gord'e;:áõ pe!;l pri\lleit'a vez,na peria de
fi)QnA~c "Çl,as, m.e&mas Qai-Xia's, e na'ide pritsão por.
seis ,me~es 'em ,cadêa.publtca.;ce de degredo por,
G\np.o, aI}Q,o~. Pi1~a 4Jpg,oJa, :;tlém da& dltà5 penas,
'to,., pa$Os',fle, rejncid(l}1ci,a..
.'" , ; "
'N,o.di:stricto de~tl\"CôJ.'tc, a ReaHuptá do Com
J;Il,ercio pel$! D~sem~arga4.or,Juiz Co~servadol' dos
PfiyiJ.giadQ1\ ..delJe, a: quem datá C.Q,mmissão.;' e
I!a~ m,ais..c,apitanias destê :J!;,'l,tádo as,Alesaslde. Jn~·
pecç~Qll .~;,O~ falta dellas as'Justiça 0rp..inaria!!,:
Rpt; qu.'!.lÇJ411r~odp qJ.1e ve.n\;ta á sua .noticiá! ,que
~. vioi~rã,9 llS caixa~ ~e assucar, e ainda a.reque
riment'o ,,de pe soas interes~adas, ,ou p0J:,deoun ,
CJíbl qq,~lll~PI autorisildas a r,e.cebei~ par'aJestll tif..•
IJ!'TffPi,p
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feito; procederilõ..a ~el'ifiçar pf;l~ autos eJe ex.ames_
judieiaes, e mui çirC!J.n tanciados, co~ a í\u,dien~
cia das partes, pu a sua J;e~'eli.a, o.est~do da caixas, fazendo-as éjbril' ,e.. dpspeja r , Ililra se contes~
tal' a. exi teneia do delieto; dado o qual, serúõ
desde logo sequestradas tAdar; aqllcUas qu,e Se
achal'em fals\Ocadas do modú indicado, e depois
vendidas em ha ~a pu!üiea com a formalirla,des
de direito, c resevvado em deposito o seu.produeto até eQtença finill.,
.
Feitas esta diligepeias serúõ ~'emetlid()s os a~i1
tos processados no districto dest,a Côrle á Real
Junta do Commercio pill'a o sentenciar cm 11U~a
unica instancia, decidindo a final pejo mel'ecimento das .pro\'as: os autos porém ,que se fOl'marem nas outras Cap,itanias, scráõ senleneiado.s cm
primcira instaneia pelas Mesas de Inspecção, e
na falta tlellas pelos 1\13~istra( os que os hOI.l\'erem
processado, dando el\:clusÍYamente p'ara a mesma
Real Junta do Complercio de te Estado quaesquer
recursos que a parles intentarem, e appellanuo
ex-oillcio das sentenças que prof'el'Írem ,. par<) Hue
sejão confirmadas.ou rcvogauas cm uI ti (11 a ,e fjl\a~
instancia pela dita. ,Real J un ta do COlUl1) (1rcio " a
qU,al bas sentenças que prof'erir, impondo aS penas
por é tp.Alyarú ordenadas, p'oderi! applic,ar,o Pl,'-Oj
ducto das C3ÍXas de assucar falsificadas a br.neficio
do eq. cofl't:, em qttenção ao;; ol)jectos, utejs ao
Commereio e l~gricullura, em gue será ~mpre
gado, e hum terço para_o/denunciante, 00 caso
de ser a apprehenção feita por ,denu.n,9ia; e da~
ditas entençl\s serú Juiz :Ejxecuto no di tricto desta Cçl'te.o Desewbargador Juiz Co.nservaçlor, e
nas outras Capitanias o Presidente qas ,Mesas (le
inspecção, e Qnde, as não houver, o ~~agistrado.
do lugar.
t
•
,\.'
,
. Pelo que mando, «tc. Dado no Palacio do lliq
de Ja,neiro, aos 27 de.Fever~iro de, 18.10. PRINCII'E eom guarda. - Com os j'egistos competeno

tes.
ri
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Coll. n1'3Z. - Delgado.
,

I

Considerando que a buma grande parte d(ls ÍJ;I;dividuos que tem, tido a infelicidade de abanuÇl'Qar a suas handeiJ:a,s) Sepi1,l'ando- e indiscl'et.~1
meut~ dQS corpos em que scrvião,nos meus va. tp
dominio~ do Brazil, não t,el'ú chegado a noti,cia
doindulto que bOIn'e porpem conceder-lhes pelos
Deorctos de 15 de Maio e 15 ele NovcI;Pbm de
T ~.08; e querendo 'que, e ta .parte, dos. q:eu. ')'~
allos continue a g-ozjlr, PPs eJTeitos da ,minha pa-,
tCl'nill beneücencia, de ql\e espero ql,le pe1a: sua
\.:.üteljor conduc~a se façiio 'dignos: sou er.vido
conceder novamente o per~lão. a todos 0.5 de.sel
tor,és que viére~ unir se ús suas bandeiras, sem
fazer di tincç~o daq\lelles Hlle tcnhã,o, continuado
a residir dentro dos .IfO~us.,:E;sta~-ÇI 0ll Rue se retira sem p.ara o paizes li!Di~ropb.es, eOql taQto
porém que se apJ'(j~~nteD;l J?o, prazo. djl.llUID aqno,
ii çontar do dia l),'l pub4eação de te em ca,da Ca"
pitpnÍa. ,O Cpnselho Supreplo l\lilit:u:,~ tenh~
assim enteI;l,c\ido e faça nesta conJonnidade ~x~
pedir a,s ordens I\eC,eSSilr~aq, pal'a q/le Ch!<gllC. ~
o

-

TONO T.

noticia d~. to,d,p,s. ,ralaeio dO..Ri(l·de Janeiro, em
28 de Fevcreiro ele 18IQ.-Com a rubrica do
PrínCipe Regent~ 01\50 Senhor.·
'" VISO DE
.!

2

~ttRÇO.·

DE
..

,

.

IIInnJlscri:110 3uthentico.

'Recebi o Omeio de V~. de 2 de IIIa,rço a l'esÍ)citQ dos navios que ~le"em levàl' Cirurgiões' e
<lcvo prc:venir a Vll1. 'l,lle se lhes devem faeult~r
os deSpachos log'o que apresentarem a:i cartas de'
liéenç,a tempor'1ria: assignadas pelo Cirurgião
MuI' do Reino, o Consellleiro José 'Corrêa Picánço" e o Cirurgião ~ór' da Armada, FI'. Custodio de Campos cm quanto não hOU\'CI' occa ião
í:lê se lhe passarem a competentes carta de
nppl'ovaç~o. Deo guarde a Vm:. ~ecl'etada d'Esfadó, '2 de iUarço de 18 i n, - 'Çonde das Calvens. - , Sr. J,osé l\laria d' Almeida.
.
..

"
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Mnnuscripto, nul',çnlico.

, O Serenissimo Scn hor ln rao te Alm1rante Genoral junto ú Boal 'p~ssoa 'do Principe Rp.gente
osso Senhor, OI,dr.na que V. S. l'emelta a e te
Qlltwtel General< a 'PI'ov<isáo passada ·a João €aprislano de Fig\leit'edo, segundo Escriplurario da
Contadoria cla 'i\1'arinlln', cm que o mesmo Sel'enissimo'S'Cnhol'lIouvc'por bem gra·dua.lá em
eial M.aiol' da' Contadoria' da Marinha, e Outl'O
sim manêla que V. 8. (laça con tal' a teclos o indiYiduos' da Bepartição da Real Fazendh da lavinha, que quando tiverem de fazer qualquer
requúimento, seja ·ao 'Principe' B.egentc osso
Senhor, '6cjã a Sua Alteza, o hajão de' apre ental.'
a v,.. S. par« que, .tort1ande-o cm Càl1sÜ'I~I'ação,
"aja sé o acb'a emJcirClln tancias de seI' le'vado ~IS
suas' Reaes presença, e quando o eneonlTe destltuipo dé ju tíça o faça cbnstar ao pretendente a
fim denão'Í1'1colI1modap n Sua Alteza Reaes com
requcril1lentt}s que nadá mais f'azem que tomar o
tempo em despácha·los, precedendo a informes
que tirão o tempO tão precioso e de tinado para
(') Real Senhor; porém se exigil' o mesmo. as im
quere·lo apresen'tar, V. 'S. lhe f~cilitará tal licença
f-azonllo-o logo con5ta1"11 Sua Alteza. Dco guarlle a
V. S. Quartel GenlWal da'l\Iat·inha· 2 de l\larço de
18-1O.-José'E tevão tio 8eixa' G~lsmã e aSconcellos:-SI·. Josê lIlada d' Almcida.
'
, ,

om.

'l'

CA.RT A. ,R~qIA.
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lI1anllséripto authentiC'o.
~

•

l'

I

.' G~vernadóres do Reino de PQThlg,al e Alo-al'ves, amigos. Eu o Principe 'Regente vos envio
muito saudar, como aquclle que amo e preso.
Tendo chegado a minhá Reàl'p'resença, cm Consulta da Mesa da COflscien.c,ia fl Ordens, o indigno e de comedido comportamento do Re"erendo
l}ispQ ·d/·ELvas \ D.. J.ósé. J.oaquim .da Ounl1.L de
Azeredo C.outinho , que, é quecido da nian idão
d ,çaraoter episcopal) e das. mais sagrá(]os obri-
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gaçees de vassa'lfos,' se aroutou não só a 'fazer genre N 0~s6'Senhór! ás ih foi'1Úá:,Ções q'ue hou "~rãd
impdmir a 'mesma aJlégação juridica que lhe sobre 'o r~qU'eriment,b e mal documento de Jdsé
mandei desappróvar, fazendo,lhe iriti]Dal' que'a iYneonio 'Silva, 'Offieiill da V'e'doria' Geral, e lanão e palhasse, antes J:.ecolllesse os exemplares tl'icula da gente de guel'ra:' dessa' Capitania; foi' o
que corrião, pela fioha Real Reso!ução de 20 de, me mo Senbdr ~ervid6 concede'r-l'be mai~ IOO:tb,
Junho de 18'0{b tomada em Consulta do mesmo réis annuaes, além do Jorde~ado que Tence; cuja
Tribunal, ingtlrindo-a ,na obra que escreveu" e grllça lião serViril de exemplo, com a obrigaçã'o
de senil' nos impedimentos' do Escriyão da dita
denom,i,n01!;-Comme~ltario para ioteJli,gencia das
bulas e documpntos fl,ue o Rev I:endç Dçutor Vetlori,a, Agostinho Gonçalves üq Oliveil'a. Q que
Dionizió l\iigué,l Leilão éoutin'~,o ju'ntou li 'sua se participa á dita Junta nara 'q e assim o cunirefnt"cão contrá ~ allegacão ju\,iilica sob,!e o'~a pu sem duvida 'óu emh~'raço algum. -Diogo
dl~oadõ das'Tgrtlja~ 'e beneflçios do c~J;o cl~ Bojad(>s Barbosa Rego 'a fez no Ri"d oe Jadeiro, em 2 d~
para o Sul, sobl'e:a ju,risdicçao dos Bispo 'lJltra- Março de 18 I o. - Fran'cisco de Pàula Cabral de
marinos, sobre o sen horio e dommlo das Conquis- I\'leHo a fez escrever. - Conelc de Aguiar, -Eln::"
tas, e sobre a jurisclicção (]'o Conselho do ultra- trahida do Liv. J o de Reg. gemi ,de 'Ol'dcns expedidas
mal'-; mas tambem a sustentar a mesma doutrina ás ~U!ltctS d'e Fafenda a fl. 202 'V"
desappn{vada com muÚo maior valor, e eper!gia de
expressões, atacando com pensamentós e palavras
,,
nEsOLuç AÔ DE 7 DE i\l&.nço.,
menos consideradas a autoddade da Me a da
Consciencia e Orden~, e as'prerogativas do- GramManuscriplo aUluenlico.
,
I
Mestrado para sustentar huma desmedida ambi~óbre a tepreserilação do Desímíbal'gador PI:O~;ão d~ jUl'isc1icção, chegando o seu desatino alé
o reprovado excesso. de pe(lir lic~nça ao intruso cu'\\ador da Corôa e Fazenda, a r'espeito d'os i'n.
'" em se' an:ematal'" o
que occorrem
e usurpador Governo 'Francez, para se imprimir conveOlentes
a sua obra, e fazendo reg'ísta-Ia na Cumam Contracto do quinto dos couros 'e gado em pé daEpiscopal para a toilo tempo constar a suá ousa- Capitania de S. Pedro, por mais 50:jj)000 réis
dia; e merecendo, ex~mplar oastigo estes factos sómcnte sobre a arrematação passada, e derer-se
crimino 0&, muito mais repl'eben iYeis por serem mandar por novamente a lanço 'pela Junta dâ I'e", .
pl'alicados por hum'B..ispo, de' quem se dev'ia só fedda Capitania.
Resolução. - Obsel've-se a minha Real Resolue peral' a pratica (jas virtudes clll'istãs" e a ceg'a
obediencia aos meus' Reaes mandados; tendo cão de' 5 'de Fevereiro do corrente ãnóo , tomadaoomtucl.o. consi(jera<;ão ao 'muito que merecé a, em Consulta i:ló"Coriselhb de' 26 de iJaóeíro aO.
dignidade el ordem ,episoopa~; e por .eff~itP, dc mi- mesma anT/O, procedendo-sé s~m demora ú eITec, nha Real piecl,ade,. deixando, de im:pôr-lbe.o'cas- tiva arrematação do ContÍ'acto de que se'fa~'t'nen
tigo 'I\l'op'QrcionaC\P a ~Hlo;1' s,emelhante dcli.ct,O:, ção', pelo maior lanç'o que se oífereceí', Palacio dO'
ou servido ortlenar-vos que, c,1tamauc1p.o lll'\'ossa l\io ~e Janeil'O, ? pe 1\1arco
18 J o,......:! Co~ ir
presen'ça, o reprebendais no 'meu Real J10me mui rúbrlca"de Sua 'Alteza Real.'-Acha!sc'no Li1).•
de·R'eg. de Consultas do Oonselhô da Fazenda, a {l. 12.
i~uda e asperamente, fazend:o-Ibe ver a indigni.\' ,
'
,I
f
dade do seu comportamento .tão alheio do quc
se deve e peral' de lIum Bispo; a gravidade do.
onDEM' UE 10 mi lAnço.
orime que commetleu, e o excesso, de pieu.â.de que
,.
1
.,. •
com' elle mando pl'aticar, p,or esperar o eu arrel\IaóuscriplO aulúentico.
,
,
,
pendimento, e emenda para o futuro; e oUlrols~m
;O. João, por graça de J)eos, Principe Ueg~nle
que façais recolber á Seçretaria da,Repal1tição elO!;
Negocio? do Reino, todos 6$ eiX:emplares da obra dé;Pol'tiJgal e do~ L\.lgarves, etc.1F~'ço 'aber a~Qs
!leal Casa
que fez impri~it,·o mesmo Reveref,ldó Bispo 'com Destmibal'gatlor l'ntendente d dui'o
o titulo acima referido, ,mandando-os pôr cf.e mo- da! Fímriição de \I'ilIil-RiGa, qu'e,illilem do que te'0.0 que mais s~ não lêa a licen jl do referido Go-' cómr.riendâ o §ISO das instrucções do'Regulall1en~
vemo Frall'cez, registada na Camara Episcopal de to provi'siónál a respeito' da permuta do ouro
Elvas. Espero do zelo com que "OS empregais no pó 'no Til. das lntendencias, se faz pl-eciso, conmeu Real serviço, que t,udo cúmprireis com a forme' cletermina o mesmo Regu,lámento no § 4°
brevidade e exactidão_ que convem. Escripta no do Til. da Juntá da Fazenda, que' envieis á d,ihí
Palacio do Rio de Janeiro, em 2 de Março de Junta em todos os semestres de cada anno ~ liuma
18 J o. - PRI ·CIPll. - Para os Goyernadores do certidão, pela qual co'nste a quantia total da queReino de Portugal e Algarves. -l\lilitão .José lira ou accrescimo do ouro fundido baqueUe semest.re perlencente á dita permuta, e prcsente-'
Alvares da Siha. - A efta-se no Liv. 1. 0 de Rcg.
mente' ôutra semelhante desde blseu' 'estabeIedide Dca'etos, a {lo' 97 'D. 98 e •
"
"
_ _ _ _ _• i
mento até' o fim do anDo proxidid pass~do, para
se' po'det debitar, e cr~dita'I: ii conta do ThesoupnOV1SAÕ DJ.! 2 DJ.!, uAnço.
reiro dessa Intendencla, tanto pela quebra,
como pelo accrescimp, a fim de se saber na conManuscriplO aullíentico.
,
tadoria da mesma Junta o fundo existente da n:o Conde de Aguiar, do Conselho d'Estado, etc. ferida permuta; recommenda'u'do-vos no,amen- ,
Faço aber á Junta da Real Fazenda da Capitania te, que façais observ31' nas casas dll' permuta a
tle Pel'Oambuco: que attcndendo o Principe Re- Tabella que 'Vos foi remettida pai'a arc~hl ação dOI>
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ouros i~fel'Íore~, a fim' de e~itar perda ,da -I'un.dição; pois não hê justo que 'de tão saudaveis
providencias dadas a 'benéuêio dos povos desta
Capitania, resulte prejuizo á minha Real 'Fazenda. O que 'tudo espero da v'ossa'conhecida exactidão cumprireis como vos recommenôo. O Pri'neipe Regebte' Nossb 'Senhor ci n\.andou por D.
Franciscó d' Assis ]] ascarénl1as do 'seu Conselho,
Governador e Capítiio General da Capitania de
'Minas Geraes, e' Pl'esi'deote da Junta da Real Fa~enda da me.rna. iJoão Innoeencio de Azevetlo
C Íltinbo á fez ~m Villa Rica eJo Ouro Preto, aos
id d'q Março de 181O.-i'Ilathens Herculano 1\lonfeiro a fez escrevêr. -D: Francisco d'Assis filas':'
cal'ellhas.
ALVARA.' iDE

eDIl.

12

B~az.

,DE
,

l\IKnço.

"'(

-;- Delgado.

Eu O Pl'inci'pe Regente faço 's,aher aos que"este
A1Yará com força de lei "irem: que sen'do-me
pl'esent,es os graves embari1ços e inc0mmodos que
resultão á bo.1 disciplina e mantenimento 'do meu
Real Exe~cito, não só do atrazo dós fardamentos
que em grande parte tem procedido do systema
que até aqni Se seguia, tendo falta'do o estabelecerem-se épocas lixas para estes pagamentos,
mas ~inda da forma c mod'o com que os mesmos
fa~dàmentos erão ordenados; é pt'opondo-me evitai' para o futuro semelh:lIltes irlconvenientes, sou
sorTido' Cl'ear hum nó"o Con'sclho' de Administração em cada Regimento, 'e ma'nd'ai· estabelecer
nesta Corte' e Capitania cio Rio de Jancir.o o systema que n'Jando declarar pelo presente Alvará,
e de qtle ordenarei a extensão ~ applicação a todas
às outras Capitanias, 'se os seu' eifeitos corres:'
pontlerem aos justHs princip'io's que me' fizerão tomar esta resolução; e por tanto soii servido ordenar o seguinte.
.
1,0 Em cada hum aos Regimenros'deIJ;lfanteria
llá Capitania do Rio de Janeiro, no de 4rtilheria
c no de Cavall,eria havei~ hum Conselho de Administráção composto do Coronel
Regimento,
do' TenGnte Coronel ~ de tr~s Capitães.
2. o O Major mais antigo 'db Regimento SCl'á 'o
Fiscal do Conselho de Admini'stração, e llUm dos
Capitães o Thesoureiro; ha,'el:a hum Sbbaltemo
~ue será o Agente do Conselho de Adn1lnistra-'
Ção; o Quartel-Mestre do Regimento terá o deposito dos gen~ros de fardamento, autes de ser.em
,,
distribuidos ás Companhias.
3. o OS' tres Capitães do Conselho de Aclministracão sedlõ nomeados todos os annos no Iode
Ja~eiro por todos os Capi'tães do Hegimento,
para cujo fim dara cada hum' deUes o' seu ,'ato 1)0~
escript~, e fechado, ao Major nC? ultimo de Dezembl'o, declárando o ,pome dos Capitãe em
que "ata; e desíg'nando;lmm deUes para thesoureÍt'O.
4.· O Subarterno Agente do Conselho será
, tambem nOll'leado a votos rIê toddS os Capitães,
e no mesmo tempo que lica ordenado 110 § antecedente para os Capitães Vogaes do Conselho.
5. o Tanto os Capitães V,agaes, corria o Subaltemo Agente senirúõ tão sàmente por hum anno,

do

e não pouerúu entrar de novo no Co~semo em
que' tenhão estado bum ain1 rota dç'llú.
. 6. OS Cápitã,es que "ota'~n tlo Capitâo para
ThesoUl'eÍt'o e n9 'St1~altel'no' Agente, sel'áõ res.l.
"
. I
ponsa,:eis pela 'cófiCll.tcta d'elies.
? o Os VOlos do 'C,apitães'para Vogaes do' C,onselho e Subalterdo, Ag'ente', erúõ aberto no primeiro dia do aono' na presença do Coronel e de
todos os Officiaes do- llegimelito pelo l\lájor; lal.
vrar-se-ha Bum termo dos qüe fiCúl'iio eleito .1
plul'alidade de TOto' em hum Uyro que havera
para este' lim; 'succeqerldo l1a\'erem "otos ig'uac's
pa'ra algum Vog<ll, o Córtmel descmpatará; os
"otos dos Capitães serúõ guardados.
8. o Quando o pl'imeiro dia d ant'l fôr emba1
taçada por eniça, rle fúrma 'que não possa ter lugar a eleição, escolherá o Coronel o primeiro
dia desoccllpado quc não exceda do dia quínto do
mez 'de Janeiro.
'
9. o Os Capitãcs aggregados e gl'aduados nãd
terÍlõ "oto no Conselho, nem poJeráõ ser nalneados Vogaes, exceptuando o caso de estarem commandanrlo Companhia vaga.
10. o Nenlmm Capitão poderá eximix-se de' sei'
Vogal ou Tlresoureiro do Conselho, nem de dar
o seu voto .pal'a a nomé'hção dos que deverem ser,
e assim do Súbaltel'Do Agente. Os Capitães ttu e
esti "erem doentes, oU com licença dentro da Ca~
pitania ,ao te'mpo em que 'se proceder ú nomeação, mandarúõ o seu voto ao Major; e o Coronel
não consentirá relaxação ,alguma sob-re este 'objecto.
, .
I
-' I I, o Succec!findo qne algum dos Vogaes da
Conselho seja promovido a outro posto, ou qu'c'
tenha licença"por mais da terça parte do 'ann ,.
pl'oceder-se-ha á T)o.meação de hum no'Vo Vogal,.
éom ame ma farmaHdade p'rescript~ 005 §S'5 e,.
(2.· Achando-se vago o po~to de Coronel 'ou'
Tenente Coronel, ou 'algum delles absoluta-mente impedido, nome'ar-se-ha mais h m CapiLãlf
para Vogal; mas havendo Coronel ou Tenente
Coronel' aggl'egado, substirui'rú 'nO' Conselho d
lugar do impedidrr:
15. Para se guardarem os fundos e doétnllentos do Conselh,o ha"erá hum cofre de tres chaves, das qu'acs terá huma o COl"Onel ou Conimandante dp Hegil11ento, outl'a o C~pitão TbesoUl'ei:'
1'0, e a terceÍra hum dos outros Capitães.
14.· Ajuntar-se-ba o'ConseIT10' duas veze's1>01"
mez, huma entre o primeiro e o quinto dia, e a
outra entre quinze e ,'inte ~ o Coronel' designarfr
o dia e hora, e ajuntallit o Consclho extr~ordina
riamente quando o jo1'gar necessano.
15. o 0s Veigaes do Conselho serb~ sempre obrigados a as.1stil: 'ús ses oes deHe; mas achando-se
algum impedido, podeníõ 'estas fazer-se com a
àssi terrcia de hum dos Officiaes superiores" do
l\fajor Fiscal, de dons Capitáes; e nunca: com
menol' numero; dcclarantlo-~e sempre em bum
t'ermo o motivo por que náo assistirãO' os Vogaei
que não esth'el'em preseptes.
•
I
16.· Cada Regimento de Infanteria: e Artilheria
rece~)úá 15 réis díarios por cada praça, suppondo o Regimento sempre no estado completo de
oitocentas praça:s de prér, 'ainda que (} estado ex0

0
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ceda QU seja infel'Íor a este numero: o pro~uctq
dos sobreditos 15 li'~is por praQ~ erú semp, f1
burpa quaotiu~4e onstante; que;: eqt 'arú na caixa':
!l ~egimento de Ga"al1eria l:eceb.~I~á ,25e1'éis dia..
rio' pal'3 o seu estado. completo de praças ue,pre~..
1,. ~r ,0 fundo cQpstan~e c1,0, faru.aQ:lento ,s.era
metliclo 11m o pl'et g'eral do Regimento cada cioco
.dÁas sl1P,\radaQ1ente .np (lia ~to pret geral dp so~
do, e cobrarú pelo Quart!ll-~lcstrq" {lara ser entreb';'ue'na eaixa no dia , determinados no tJ
~ 14.
I '
1S..: Sempre que o nll mero dilS pra~as eJIecti 7
,-as ,do prr,t de h~ll,TI Regjl,TIento fôr mpnoi; de sqiscentas e cincocnta, CpnLau.o~ os d,oentes dentro
ou [,)1'3 do 11osnital, os de tacados em ,qi igencijl
!l outros, ha.Yel'á çm Ga~a' CQn;Jpanhia ,41135 licenças regi taela pa.ra os oldado, c~jos soldo' e fariphas sertiõ ahpnad.Qs no pt'ets ..e relação de
JIlos~rf\, c rec,ebi(los,p~los. C.qmma/ldantes ue Co~~
panhias para e entregarem na ?1xa de fundos
de fardamentos no, dias a signalados no § I,{~.
_ 19," Quando o n.t';g(m~.oto l~'-el' in,ais"de seiscentas e cincoenta,pra.ças eJr~cliYa." Se liccncÍ,an'!
efi'ectiyamente metadp do nlJmero. que f-xceder ús
&obr~djtas 'ç.i,sccnta Ile, cinGOe,I~là praç,as, com as
mesma~ cOOlliç:õcs do § antecedente,
20,·, Os qlua(jos liçenciado.s conforme o §§
AntecQd~nte8,. le"~r(lõ nas ~r(;l!açõe~ de m,o!'tra a
nota-Ucença ,para fundo, d,e fal'(J,amento-e
I}o Pt'pt de cada cineo diaq se 1l0taI '\ se'paradad..?lJil:-Cnte q seu "tenciwentp.,
"
.
.
21, o 4- f~rin Iin. ,pal,a os sçldgdos liccnciaflo,s.
para fundo de fardamento serú recebiua a di! )leiro.peJo 'preço con tflnlr de ,qu.atro pata.ca.s o i'''cQ, /1ja que e\la s1}l,?-a, ou de ç,a de preç@ ; (,e ~
sua,llllj}ortançla ,en,trar', n.a cai....a do, Conselho de
Arln;dnistr,:lç:-q 'todo qs mezes.·
,
, 2~, o QI;l~~dp o sen"ço II)!:! 'IPitti,r (L1W o num'~t:o
~õ,s sol~'ados li.cenci'\9o:, slfja rnaiol~ do ql,le o
p- 'csqt:ipto nos §§ !\nteccden,tcs, o Jlroduqto ~o&
oldos C rações dÇls qlje o exc,cdqpm,fic.a.\'á CQ'll,
até agÇlra a beq~ficjo d,a Fazenda .Re'aI; o, Coroeis, d95 1tegimept'O) ? )'l~iorcs e os Gapitães
seráõ l'esponsaveis pelas conlr~vençõeCLt;lehou-.
'\' r a este re"p-çit<;>.; no n.~güf\ento de C1!Ya~lcl'Ía
n~o l1jlv rá' I~ceqça para ~\Indo de f;,tl'llamento,
as ~l~l,e )lO~re.rew, s.er~õ, re,gi Fadas. a favOI'.d,a,.
faz~, Jq. Hcal.. j , "
"
:
•
•
)
2Ó.· 9 proçltlGto do ,j}re~.dos sold"qos liçenc!lto ",e a si,I11
~~<n· dasjr,~ç- cs de farinha e 'úõ
J;ec,ebiqo pelas COlX).panl ias e o~ Capitães os
faráõ ,entresar lodo O' ,wezes na çaixa do l,{egi.:.
mento"no dia,as.~gnal\ldpjuaraj e ;Iiun~a ',0 Con-l
selho, jllntamer;le com huW-a cautela a signada.
ppl' elJes e rljbrioa~.a pelQ Major, que ijttc te o
o..um '0; de soldado licenp\açlos. pat'a o fundo de.
fa\;daq)(~nto, qu~ .10m'E: na,queUe. me:b, .' a impol1~,
tanda 40 U Tencimento, a HuaI serú' guardada;
11 ,r a n, .ip. p.cqção e Yerific~re,;} J1 5 [.).lndo? i
ca,LX.a.
'
I
,24.· O T'hcsoul'eiro darA a cadá Cap.!tão, hpma
cautela do dinhciro que, ~iYer J;ecebido delles ,.
a ,ignadq pelq mcs:Qló I;r.hpsoureiro e rubt;~cadá
pelp i)lajo~', para el'Yir ,de descargjl a cada :p.um
,do 4ito Canitã«',
I I
)
,
~25.t Sempre q}le .po):!;yer d!;1 ,~ntr~r l1inhcirp

o·'.

I.

)la cajx,a '. se la,:rarú huI,ll, ~ermo de entrada, com
(tec)aração da q\Jflopa, r. de. que iP 'ocede, e ~I1Jan
çar{\ gq) iyro I sep,ando ~~ ~'eceita e d<:1speza que
àe:'\'c ha",er.
,',
'
2G:· O Conselho, de 'Auministl;ação 'será obrigado, c~~ os fundos quc, O,ção ,detel~n;Unadps, a
rardar: p RkgilU,cotp ,com as peças que adié\nt~ se
~jrú, ..<t.'! comp 'ar 0,5 genecos que forem ne.çes~arip& p'lra es't~ fim., " ,
,'
_ 27:" Todos os "'eneroS para far.elamento Scr(IÕ
escolJli~10 ,com pref'erencia cJa fabricas porluguezas ou nacion<;1es,; e,l1lpregal'-sq-hão, os r)as f~!?ri
,Ç.as e ,lrangeiras tão somente quando n~o hou yer
s:.enero~ nacjonaes" ou ,qne O seu preçp s~ja e,xcessh- alllente gTan de.
2S.· Sempre que se houyel'em de comprar
geoeros p~ra fardamento, ajuntará o Coronel
~ Conselho, o Majo_r apresentarú o nllmer~ de
tardas quc se necessltao, e o' C()nselho detel'mlOarú a~ ÇJu.antidades, que se derem' comprar; o
Ageo~c do Cons.e~ho ser{\ então, encarregado ela
cOPlpra 4QS ditoi gen,cro; con:'t buma 'Qr.dem p'or
es~ripto, em .uue se determine a CJual~dade e
~ ntidad p,Ç!les, .
29, o Q ,Agente do Conselho ue Administraçãq
pas arú a [,azer as compras que [orem necessariíls,
apresenL'lodo porém antes de as ultirp.:u', as ampsfr'ls e os p\'f~ç,os 00 Conselho, para se 'em rxamipadas e apprpYadas it p~UI'alidac~e, as quaes,depois
rerúo se~la~a, co~ o ,sinete do iR~gim,fll1to, la"l'al~sJo-se c\is,to te~mo que serú. ass~g.naclo pelos
yogaes que .a\ilPTovarem a compra.'
50.· !'ollP. gve i1s amostras forem fPpro"adas,
man.c!arú o ,Col1s~lho entregar ao Agente, ~s somII!as n eces arias para QS genero -co!llprados~ e e te
o' . .fará cOl1d,uzirl á,Casa' de arrec~daçi\o, oode
se -ó,o, cotejados ú en,trada pelp Major Fiscal com
as amostrp~ que \Í"er'em sid~ .approvadas: l'ecusando-se aquelles generos que não forem iguaes
i~s ditas ,\l\nostlias; ,o Quartel-l\lestre, passarú ao
J>.gente J1Up;! r~c~~o da.l)uant\dade do" generos
que \' feh~\l"" O JJIl-al sérú l:11bl'icad~ pelo )lajo~',
~ , pll-~gue nq ;01, sel\H:l ,(1e Adm41i~tração; juntamente com oertiiica~ J.do vendedore.s, ç);l1' que
se de.clqr o prc,ço 'I a,CjWlnt!dade, e qualidade dos
genero , e o reoib9, d9.~ u púg~mento, . '
5 L o tod'os ps generos asS'im comprados serúó
l,ai1.çado? 'n9 li"r de r~ce)ta e despeza do ConseIJ1.0, apoofalldo,\mal'{jem o numel'o. 40 uGqU1~en
to que prq.y;;t'a ~u~ ,e,nlrada e o seu .preço.
112,· Ús genel'O a sim comprados C1'{\Õ red 1~\dpS.3 peças ,le fa\\d~mento, ou fal'deta, d,ebaixo
da iQs~ej::çiio do SU9,alt~rno Agente" que irit receben~o. pa,ra esse fim,dp Quartel-i\le tre as guantid~des qllfl .sW;~ç~sivam~nte (oreIl\ sendo neqessan
as.,
.
• J
• .:>3. ~ I Suba)terQO Ageqt~ receb,erq. dl? Cons~IJlO .a.s guan tic!,'lqes, qc din,he,~ro preqis,as paca os,
feitios elos gdneros, e tará a sua de carga com a
at~estaçãQ. ~q mc tre que os tiver feito, m que
~cclar~ a q~antidade I a,e S'enel'qs e a som/lla que.
r_eceheu, e igualmente çom o recibo do Quactel7
~lestre por onde copstem o.s genero~. manufacturadps q~e rep~p'e~u"
,:
4- qiU. np(JqqÁAQ~ gen,e)'(;>s man1!-Iactur<ldos,

r

'~
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se lançará no reverso da folha em que e5tiverem
45. o Os fardamentos que os soldados tem aotuallançados os generos comprados, apontando-se o mente, e que ainda não tem ~ido vencidos por
N° do recibo do Quartel-Mestre que os recebeu.
elles, servirúõ de fUlI dos de fardamen to, e Og
35. o Todos os feitios seriJõ pagos pelas tarifas soldados que os tiverem corneçarúõ a "encer
que se determinaritõ, e os COI'oneis dos Regimen- pelos fundos do Conselho de A Iministração desde:
tos não poderilõ dispensar soldado algum do ser- o dia em que vencerem os actuaes.
"Viço com o pretexto de aJfaiates ou çapateiros,
q6. o O Secretario do Regimento farú toda a
podendo-os tão sómente ohrigar a trabalhar nos escripturação do Conselho de Administração. O
fardamentos, permitlindo-Ihes pagarem as suas Agente do Conselho não fará o serviço da esguardas pelos preços que se regularúõ.
cala em o anno que servir este lugal'.
56. o II a'Verú porém em cada Regimento hum
{~7' o Os vencimentos de cada soldado, as quasoldado alfaiate e outro çapateiro, que serúõ sem- lidades dos genel'os, a sua quantidade, e a fórma
pre dispensados do sel'viço, e a quem seraõ en- dos fardamentos sertl tudo conforme a relação e
carregados os cortes pelos preços que igualmente modelos que baixaráõ com particular Decrett>, que
se taxariJõ, e que respon.deráã pela igualdade do as -im o declare assignado pelo Conde de Linhares,
fardamento e peJa exactidão do feitio.
do meu Conselho d'Estado, Mini tro e Secretario
37' o Quando houver necessidade de distribuü' d'Estado dos egocios Estl'angflÍ['OS e da Guerra;
fardamen to ou fanletas, qualquer que seja a quan- ficando 05 Corooei e o Conselho de Administratidade, os, Com mandante!! de Companhias feH'ma- ção obrigados a fazerem-o executar sem alteração
rúõ relações dos que devem l'cceher, com a de- alguma, debaixo da pena de se pôr no'-amente a
claração dos nomes para quem são, c as apre&en- sua custa no .estado dos ditos modelos todo o fartarúõ ao !\lajor, que lhc porá a sua approl'ação, damento que se achar .alterado dos c01'l'esponden.acHando que eslão legaes, e depois as levaráo ao tes figurinos, que se expediráõ com as competenCoronel pat'a lhes pôr o - Dê-se - e eom ellas tes ordens aos mesmos Coroneis, e ao Il15pector
I'ecebel'i!õ do Quartel-l\1estre as peças de farda- geral.
mel1'to ou fardeta ordenadas.
48. o O Coronel (lo Regimenoo dará sempre no
38. o O Quartel-Mestre dará os sobreditos ge- mappa mensal humá conta corrente do dinheiro'
neros, e cobrará dos Commandantes de Compa- que existir na caixa no ultimo do antecedente
nhias recibos com salvas dos _generos que der, e mez, e assim dos generos e peças de fardamento
e.ntregarú as relações ordenadas DO § antecedente [.eita do dinheiro que entrou na caixa, o desoa Junta de A:dministração.
tino que teve, as compras que se fizérão, as
39. 0 As peça de fardamento assim distribuidas peças de fardllmente que se manufacturúrão, os
se lançarúõ em frente da conta das quaes se tive- que se distrihuirão, e o que fica existindo de
l'em feito, com a distincção da companhia a que peças de fardamento, de generos e de dinheiro.
~e distribuirão, e apontando o numero da ordem
Lí.g. o O Inspector geral examinará todos os
por que foi feita.a distL'ilmição..
annos o estado da caixa, a qualidade dos geLío. o No fim de cada ao no se saldará a eonta da neros compra.dos, a sua distribuição, exigirá
.entrada e sahida de dinhei.ros, dos generos com- todas as clarezas que lhe forem necessarias, tal1to
prados., manu facturádos, e distribuidos, e se la- no acto da inspecção, como fóra delle, appro·
"'Tará hum t~mo por <mde conste o que fica exis- vará as contas do Conselho de Administração,
.lindo em dinheiro ou em generos, o qual será as- e dará todos os annos conta pela Secretaria d'Essigoado por todos os Vogaes do Conselho que fin- dado do e~tado da caixa, e da. sua administração.
dé\r e entrar' cle novo no dia da entrega, que serú
E este se cúmprÍl'á tão inteiramente como
empre até ao dia 5 de Jllneiro.
nelle se contém, sem embargos de quaesquer
41. o Extrahir- 'e-ha igualmente huma folha '1'0- Leis, Ordens ou Resoluções em contr'ado, que
lante, que conterú a entrada do dinheiro na cai- todas hei por deloogadas para este effeito somente,
xa, a quantidade de generos que se comprárão, como se deUa se fizesse expressa menção. Pelo
as peça de fardamen to que se fizerão e distribui- que mando etc. Dado no Palacio do Rio de
l;ão, e as que ficárão em ser, a qual será publica Janeiro, em 12 de Março de 18100 - PRINCIPE
no Regimento.
com guarda. - Conde de Linh.ares. - Com todos
42. o O COII elho de Administração não poderá os 1'egistos competentes.
applicar dinheiro algum da caixa para outro objecto que não seja o fardamento do Regimento., e
DECRETO DE 14. DE lanço.
conforme aos m8delos, sem que possa fazer alteração alguma, seja qual fÔl' o pretexto.
Manuscriplo aulhentico.
43. o Todo o Conselho em geral, e cada hum
Por justos motivos que me farão pre entes:
dos - ogae delle cm particular responderá pela
.ohservancia dos art'igos antecedentes e subse- . hei por bem que o Escrifão Deputado e Thesoureiro geral da Junta da Real Fazenda da Capitaqu.entes.
4Lío o Os fundos de fardamento começaráõ a nia de Pernambuco "Venção o ordenado annual
'vencer-se do 1.0 de Janeiro deste anno; e pelo de I :200:tj)000 réis, verificando-se esta graça
Bral'Ío Regia se fará a competente as i tencia nos actuaes empregados e nos que lhes suecededes a época, além do fundo particular com que rem. O Conde de Aguiar, do meu Conselho de
Jla de assistir, por esta Ve1- s.ómente, para os Estado e Presidente do meu Real Erario o tenha
Tecrutas existentes.
assim entendido, e o faç/l executar com as ordens
TOMO I.
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necessarias. Palacio do Rio de Janeiro, em l{f de
Março de 1810. -Com a rubrica do Principe
Regente Nosso Senhor, -Ea;imltido do Liv, 2° de
Reg. de Decre-tos dos annos de 1809 a Jullto de 1811
a

/l. 69·

,
DECRETO DE

15

DE MARÇO.

Manuscripto aulhcntico,

Attendendo á necessidade que ha de providencias sobre a exacta- arrecadação das ancoragens
que os na,ios estrangeiro co tumão pagar pelos
dias que se demorão no porto desta Cidade: hei
por bem remetter a i:I~esa do Despacho l\larilimo,
que fui servido, crcar pai' Alraril de 3 de Fevereiro .do presente anno, a cobrança das mencionadas
ancoragens, a razão de I:tbOOO réis por dia, assim e da mesma forma qlle se achava antecedentemente estabelecido, expedindo- -e a competente
guia por onde conste o pagamento, aum de se
passar a Portaria que declare line e desembaraçada a embal'cação a que pertencerem, remettendo-se ao Erario Rf:lgio no principio de cada
mez tudo quanto se ti ver arrecadado por este
titulo, acompanhadu da respectiva certidão. O
Conde das Gal veas, iini 'tro e Secretario de Estado dos Negocios da lUal'inha e dominios Ultramarinos, o tenha as im.' en tendido e faça executaL'
com os despachos necessarios, não obstante quaesquer leis ou uisposições em contrario. Palacio
do Rio de Janeiro, em 15 de lHal'ço de 1810. Com a rubrica do Principe Regente Nosso Senhor.-José Joaquim d3'Silva Freitas.

•

RESOLUÇÃO DE

16

DE MA.RÇO.

l\Ianuscl'ipto authenlico.

D. Josefa Joaquina Anua Berquo da Silveira
pede, que o officio de Escrivão da l\lesa da Abertura da Alfandega desta Côrte, de que he proprietario seu filho João Maria da Gama e Freitas Berquo, perceba os emolumentos das taras e capas
dos volumes que entrão na dita Alfandega, venhão ou não encapados, na conformidade da Resoluçã" da con ulta do Conselho Ultramarino de
Iode Dezembro de l,3Lj_, respondeu o Desembargador Procurador Regia, qlle a Supplicante
não neces ita de nova graça para obter em nome
de eu filho João Mal'ia da Gama e Freita , proprietario do omcio de Escrivão da Mesa da Abertura da AlI'andega desta Cidade, o emolumento
das tara de cada volume que entrar na mesma
Alfandega, a sim como já percebe o das capas
dos outros l'olumes que neHa entrão, pois que
esta graça lhe foi ao mesmo tempo concedida
com e ta da' capas, pela Pro"i-ão de 4 de Janeiro de J ,35, agora junta e expedida por immediata Re olução de 10 de Dezembro de 173!" tomada em cOIHulta do Con elho Ultramarino para
serem diYididos huns e outro emolumentos entre e te officio, e o de Porteiro da Alfandega. Se
este emolumento da tara se acha em total desuso pre entcmente, como diz o informante não
póde ser isso bastante para que se tOflle inutil

hurpa graça jil concedida com conhecimento de
causa (por ter precedido informação do Juiz da
mesma Alfandega) e pelo moti 1'0 de não ter ordenado algum o sobreuito omcio, e pel'ceber unicamente certos emolumentos dos commerciantei
DOS despachos d~s suas mercadorias, não hal'endo em taes circunstancias razão para que
se paguem emolumentos das capas, e não os
das taras, estando huns e outros igualmente concedidos pela mencionada Pro"i ão. Deye-se pai'
tanto mandar excitar o cumprimento c obser"ancia desta Provisão de 4 de Janeiro de 1735
a respeito do emolumento das tal'as do mesmo
modo que se cumpre e observa a respeito do
emolumento das capas, porque não se concedendo nisto graça algnma Dova, não se devem
tornar inuteis e de nenhum elfeito as gl'aças
opportunamelite feitas pelos Soberanos, e muito
menos a respeito dos Sppplicantes que, além da
distillctissima hOOl'a e qualidade que tem de
criados de Sua Alteza Real, se fizerão dignos de
especial contemplação pelas outras circunstancias
ponderadas no seu requerímenlo que mostrão
desempenhados os deveres de amor e fidelidade
devidos até por aquelle titulo á augusta pessoa do
mesmo Senhor, e a sua Real familia. Parece
ao Conselho o mesmo que ao Desembargador
Procurador da Fazenda, :"llisfazendo o Escrivão
da Me a da Abertura aos agentes que forem necessarios para abrirem os volumes que as partes costuOlão chegar aos despachos, como be
expi'esso na Pt'ovisão do Conselho Ultramarino
de 14 de -Janeiro de 1755, e não constar hal'er ordem que obste ao determinado na citada
Pro"isão" Rio, em 29 de Janeiro de 1810.
Resolução. - Como parece. Palaoio do Rio de
Janeiro, 16 de i:llal'ço de 1810, -Com a rubl'ica
de Sua Alteza Real. - AcltlL-se (I /l. 12 e 13 do
Liv. 1 n deReg. de ConsllUa,s do Conselho d(t Fazenda
no Archivo da Secr:ctaria dos Negocios do Imperio.
AVISO DE

16

DE MA.RÇO.

Manuscripto 3uthenlico.

O Principe Regente Nosso Senhor foi serviuo
mandar declarar a V. S, que o pagamento do §ello das quitações de heranças e legados, só deve
ter lugal' no caso de haverem veriucado ás heranças e legados, uepois da publicação .do Alvará
de J unho de 1809: o que V. S. fará executar
de
na Repartição dà Chancel1aria, em que se percebe
o sobredito imposto. Deos guarde a V, S. Paço,
em 16 de Março de 1810, -Co~de de Aguial',,-Sr. Tbomaz Antonio de Villanova Portugal.

I'

CART'A REGa

DE

17

DE MARÇO.

l\fanuscripto nuthentico.

Antonio de Araujo de Azevedo, do meu Conselho cl'Estado. Eu o Príncipe "OS envio muHo
saudar. Tendo muito presentes os vossos mérecimentos, e os distinctos serviços que com zelo,
honra e acerto me tendes feito, assiÍn nos impor-

ANNO DE 1810.
tantes cargos que occupa tes, como no cumprimento e execuçãô das muitas, laboriosas, al'l'iseadas e criticas commissões da maior importancia
que vos encarregnei; correspondendo á justa
confiança que sempre IDe merecestes: e querendo,
por i so attender-vos e contemplar-vos por hum
modo di tincto, e por determinada significação
do quanto "o> con idero, e da boa vontade que
tenho de vos fazei' honra e mercê: hei por bem
e me praz promover-vos ú dignidade da GrarnCruz da Ordem de Christo, na Commenda de S.
Pedro do Sul, que tendes. E para que o tenhais
entendido, c pO:isais usar da insignia e di vi as
que assim vos pertencem, vos mando e ta, e osso
Senhor vos haja em ua santa guarda. Escripta no
Palacio do Rio de Janeiro, em 17 de nlarço de
1810. - PnINcIPE. - Para Antonio de Araujo de
Azevedo. - Nos manuscriptos do Conselheiro Medeir'os Gomes.
AI,V A.RA.' DE

19

DE MA.RÇO.

CoU. Braz.

Eu o Principe Regente faço saber aos que o
presente A Ivará com força de lei virem: que sendo hum dos pt'incipaes objectos dos meus pateruaes cuidados promover e adiantar cada vez mais
lodos os ramos de industria nacional, para conseguir-se o augmento da -riqueza e prosperidade
geral da Monarchia e dos meus fieis vassallos; e
devendo-me mui particular consideração a l\larioha, pelo muito que concorre para a extensão,
grandeza e facilidad e do commercio maritimo, e
para o estabelecimento da Armada Naval tão necessal'Ía e util para a protecção do mesmo commercio, como para def'eza e segurança do Estado:
e dependendo ella IJU maior e mais principal parte
das madeiras de con trucção, de que ha abundante copia nas ricas e vastissimas matas com que
a Providencia enriqueceu esta fertil parte dos
meus Estados: fui servido pela Carta Rl:gia de 2
de 'ovembro de 1799', dil'igida ao Governador e
Capitão General da Capitania da Bahia, eparar
do lugar de' Ouvidór da Comarca dos Ilheos a
Inspecção do córte das mndeiras, e cn'ar o de Juiz
Co.llservador dns mntas da mesma Comarca com
a jurisdicção e faculdades concedidas ao Juiz Conser~ador dos pinhaes de Leiria, )10 que fosse applicavel, não só pnrn que a conserv.ação das mesrilas matas, córte e conducção das madeiras necessarias para os meus Reaes Arsenaes fosse melhOl' administrada, não tendo este Magistrado outras obrigações que satisf'nzer, como tambem
para que os labol'iosos encargos inherentes ao lugar de Ouvidor o não distrabi sem da seria attenção com que com'inba empreg'ar-se éom toda a
actividade neste objecto de tnnta importancia:
tendo porém mostrado a experiencia, que o COrl'
trario se verificou por' não ter o Juiz ConservaJor
a necessaria e cumprida jUl'Ísdicção para fazer
executar as providencias precisas para a conservação das matas, para realisar os córtes, e para
a elfectiva conducção e prompto embarque das madeiras; e porque entre estas duas Autoridades do
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mesmo distdcto, posto quc instituidns com dilfe·
rentes fins e di versas obrigações, se tem suscitado
emulações, rivalidade e conOictos de j uri dicção
sempre Jamno os ao bem dos meus fieis vassallos, e Dluito prejudiciae ao meu Real seniço
nesta commis ão de tanta consideração e interesse
do Estado, e de que tanto depl:lnde a conservação
e augmento da l\larin ha: querendo OCOOI'l'er a
estes fune tos males, e pl'ovidencia-los para o
futuro; sou servido, revogando nesta parte a
sobredita Carta Regia de 2 de ovembro de 1799,
que flcarú folO mnis em seu inteiro vig'or, unir aó
lugar de Ou vidor da Comarca dos Ilheos o de
Juiz Con erl'ndor das mata da mesma CODlal'Ca,
vencendo o Mini tI'O que os sel'vir 1 :ooo:tf;ooo
de réis de ordenado sómente por ambos, e as
propinas e emolumentos que lhe pel'tencerem, e
efercendo Ioda a jUl'Ísdicção que compete aos referidos lugares, em conformiJnde dos Regimentos, J"eis, e Ordens l,legias a estc respeito estahelecid-as.
Pelo que mando etc. Dado no Palacio do Rio
de Janeit'o, em 19 de l\Iarço de 1810. - PRINCIPE
com guarda.-Conde de Aguiar. - Com os registos competentes.
DECRETO DE

20

DE ~B.RÇO.

Manllscripto autbentico.

b Conde de Aguiar, do meu Conselho de Estado, etc., ordenará ao The oureÍL'o lót· deBe,
que entregue a Guilherme Cypriano de Souza,
Oillciall\'laior da Secretaria de Estado dos egocios Estrangeiros e da Guerra, a quantia de
'3:60o:tf;000 réis, destinados para os presentes do
co tume da Secretaria de Estado dos Negocios
Estrangciros na Côrte de Lon dl'es, por occasião
lns cOllvençõe de 22 de Outubro de r807 e 21
de Abril de 1809- Palacio do Rio de Janeiro, em
20 ele l\larço de 1810. - Com a rubrica
Principe Regente No so Senhor. -Etl.'tralzido do Lív.
2" de Reg. de Decl'etos elos annos de 1809 lt Julho
de 18rr a fi. 75.
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lIfanuscripto allthentico.

Altendendo ao que os Supplican tes representão (*): hei por bem f'nzer mercê a cada hum
delles de 25:jj)00o réis annuaes pela folha Ecclesiastica de ta Côrte e Provincia do Rio de Janeiro,
para o perceberem a titulo de seu patrimonio.
O Conselho da Fazenda o tenha assiot entendido
e lhes mande pa 'ar o despacho necessal'Íos.
Palacio do Rio de Janeiro, 2 ~ de larco de 1810.
Com a Real rubrica.
('} Fr. Antonio de Santo Alberto, lteligio~(1 da refor·
mada Provincia de Nossa Senhora rio Monte do Carmo, e
Fr, João Jacqnes, Religioso E,'emita de anto Agostinho,
da Provincia de PIlJ'tugal, ambos empn'gadós no scniço
da R~al Capella, pcdião para sccularisarelll·se buma peno
ção que Ibes servissc de patrimollio. - A.fI. '77 II. el"
Lili. I o de Decretol na Secretaria do Imperio.
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DE MlRÇO.

Maouscripto authenlico.

Havendo determinado por Provis.lo de 28 de
Setembro de 1807, expedida pelo meu Real Erario, que aos Desembargadores João Ignacio do
Amaral e João da Cunha Souto Maior, se pagassem pela minha Real Fazenda as quatl'o quintas
partes dos seus ordenados dos lugares de Intendente e Fiscal dos diamantes, vencidos no tempo
em que esLiverão suspensos, até que tomiu'ão posse seus legitimos ucce sore5, pOl' terem sido por
sentença declarados innocentes das culpas de que
forão arguidos, e julgada despotica e illegal a
suspensão que lhes fôra imposta, e que o Desembargador Modesto Antonio Meier e Manoel Pires
de Figueredo re~ozesse~_ as sobre~itas quatro
<Juintas partes que receberao na qualIdade de ser'veotuarios cios mencionaclos lugares d1,lraote a
suspensão dos proprielarios alé afl'ectiva posse
dos l\linistros por mim despachados: e ,allegando
estes contl'U o equestro que se lhes fez que não
devião ser obrigados a repôr, por não sel'em Serventuarios cios referii.los lugares, estando occupando ao mesmo tempo outros;, pois que o primeiro deixára de servir o de OLHldor da Comarc.a
cle Villa Rica, em que fôra por mim provido, e
de que tomára po se não percebendo o ordena,..
do, nem os seus vantajos()s emol,umentos; e o
seO'undo deixúra tambem de servil' o emprego de
Es~ripturario da Contadol'ia da Administração da
Real extracção dos diamantes, e de receber o
competente orclenatlo levando só o de 1 :ooo:t/J
de réis , e não o cle 2,:000""'000
de ,réis que ven'1+1
cem os Fiscaes pOl' mim nomeaclos, e que ne",
nhum deUes sollicitará e tes empr,egos, e aceitando-os só obedecêrão a quem os nomeou nQ
meu Real nome, além de que as nome,ações forão por mim approvadas, seg,nndo a de~laraç~o
feita pelo Pre'idente do men Real Erano LU1~
de Vaseoncellos e Souza, ao Go"ernador e Capitão General da Capi,tania de !\linas Geraes, em
Omcio de 22 de Outubro de 180{~; devendo outro im merecer a minha Real contemplação não
só o serem escolhidos por sua idoneidaue e prestimo, e terem eon eguido a qu~etação e socego
dos po,'os do Arraial do Tejuco, e extracção diamantina, mas tambem o haverem -na melhorado,
servindo o referidos lugares com tanto zelo e
prestimo que no tempo da sua adp:üni tração
houve m'Jito maior quantidade de diamantes extrahidos dos sen'iços, do que no tempo dos anteriores l\linistros que foriÍo suspensos. E tendo
consideracão a todo o referido que se verificou
na minha"Real presença, e não sendo conforme
a minha indefectivel justiça, nem que fiquem
sem perceber os seus competentes ordenados
aquelles Ministro que e mostrárão por sentenç~
legalmente proferida no Juizo dos feitos da minha Real Corôa c Fazenda, io'nocentes das ac.cu ações que se lhes arguirão, e inju'stamente suspenso, nem qne os Serventuarios reponhão as
quatro quintas partes que percehêrão, porque não
levaviio os ordenados dos seus primeiros luga~'es, nem Op 5cnião, que h.e o caso em que se q.e-

vem entender ,as minhas Reaes ordens, que prescrevem que os Senentuarios venção só a quinta
parte dos ordenados dos lugares em que entrão
de senentia no impedimento dos proprietar}os ;
e porque as suas nomeações farão por mim approva'das, e da administração dos referidos Serventuarios resultou interesse a minha Real Fazenda:
sou servido ordenar q:ue se observe o disposto na
Provisão do meu Real Erario de 28 de Setembro de 1S07, pelo gue toca ao pagamento das
quatro quil).tas partes dos ordenado~ dos DesembargadoresJoãoIgnacio do Amaral Sill'eÍ1:a e Joã,o
da Cunha Souto lUai{) r , fazendo-se por prestações annuaes de quantia igual á que percebião a
titulo de ordenado em cada hum anno; re\'ogando-a quanto á reposição impo 1"a ao Desembargador Modesto Antonio Maier e Manoel Pires de
FiglJeredo, Ila"endo-se por desobrigados e levantando-se o sequestro a que se 1Ja"ia procedido
nos seus bens. O COIlC~e de Aguiar, Presidente
do meu Real Erario, o tenha assim entendido e
faça executar com os despachos ,necessarios.
Palacio do Rio de Janeiro, em 27 de Março de
1810.-Com a rubrica do Principe Regente Nosso SenhO!'. -Extrahido do Liv. 2° de Reg, de Decretos dos anno~ de IS09 'a Julho de lSl 1 a {l. 72 v.
pECRET.o pE
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DE MARÇO.

Col!o Braz. - Delgado.•

Qnerencl.o conservar aos Regimentos de Infaoteria de linha e Artilheria desta Côrte a musica
que foi estabelecida. com approvação dos ViceReis cio Estado, pelos Coroneis e Officiaes dos
R,egimeotos, e sustentada até agora cm algun
com as prestações gratuitas qU,e os indi viduos
delles fizerão Inensalmente, e em todos com as
licenças chamadas de economia, que para esse
nm se distribuifio: considerando pOl'ém que e te
methado era onet'OSo para os indh iduos dos cor;pos, e prejudicial á disciplina r1elles : sou servido
ordenar; qU,e de hoje por diante fiquem eXlinctas
as ditas contribuições e outros meios applicado
rara o dito BIll; ,e que pela Thesourari a geral
das tropas se pague mensalmente a cada Regimento a quantia de {~8:jj)000 réis, regulando-se
,a musica na f6rma que se segu,e. Em cada hum
dos quatro Regimentos de Infan,teria e Artilheria
desta Côrte ha"erá doze ou dezeseis mn icos que
toquem instrumentos de ",ento, sem que por'principio algum se possa augmentaar o dito numero,
Os sobreditos musicas terú.õ praça de sold'ado e
seráõ divididos por todas ljIs Companhias, exceptuando a cle Granadeiros e Caçadores, e veoçerílõ
nos prets os' soluos que lhes competem como
soldados, e a~sim rbesmo a farinha e fardamento
além da gratific.<lção que abaixo se dirá, Os tooa,dores de bomba, campainhas, e de ,outros instrumentos de ta qualiuades seráõ tirados da classe
dos tambores, e não vcnceraõ gratificação alguma. Tanto os musicas de instrumen.tos de vento,
como de bomba sel'úõ escolhidos no actual estado
c,ompleto das Co~panhias, s~m que se augmente
.o numero deste em razão das pr'1-ças escolhidas

I

ANNO DE 1810.
dos soldados, cerno pelos que hão de ser tirados
dos tamJJores. A summa que vai determinada
para gratificação da musica será recebida todos
os mezes na Thesouraria geral, por hum recibo
do Coronel, e mettida na, caixa do Conselho de
Admiuistração, por onde se pagaróõ as de-pezas
da rI\,ll'icn, de que haverá conta corrente separada da do far'damento. As gratificações dos musicos serúõ tiradas da dita somma e repartidas
pelo Coronel na proporção do merecimento rle
cada bum, em tal maneira que as de pezas da~
ditas gratificações não excedão de 56:tiJooo réis
mensacs. O excedente da referida ~omma será
applicado pal'a a compra e concerto dos instrumel -tos, e para os en l'cites dos uni l'orme~. Os
uniformes dos musicas seráõ !iempre de pano
igu<1l ao dos soldados, e compr'ado ela caixa dos'
funllos de fardamento; os en feites porém serúõ
tirados ela ~omma resel'vada, como se faz menção
no Capitu10 antecedente para esse fim, O Coronel nomeará todos os annos bum Official pua
director ela musica, o qual tel'á cuidado na sua
in trucção e disciplina; e ao Major competirú a
fisealisação deste objecto, e dar parte ao Coronel
dos inconvenientes que observar, e quc o cllefe
elo Regimento deverá tomar em consideração.
O sobredito Official fará em cada me?; a foHw do
vencimento da gratificação dos musicos por huma
lista nominal, a qual entregar[1 na coixa da musica com o rccibo competente, e pagará a cada
indi viduo a gratificação que lhe tocar. Todos os
generos que houverem de se comprar para en['eite
do' musicas, assim como o concerto e compra
de in trumcn~o , correrúõ por conta do Omcial
encarregado, o qual fará a dcspczas, rccelJendo
para e 'se 11m o dinheiro necessario da caixa, e
darú a sua conta com os certificados con venientes, para servirem dc titulo ú conta corrente que
terú o Conselho de l~dministração, e de que se
tOlliarú conta na inspecção. ' O Conselho Supremo ~lilitar o tenha assim entendido e faca executaI'. Palacio do Rio de Janeiro, em 27 de MOl'ço de 181 o.-Com a rubrica do Principe Regento
Nosso Senhor.
ALVARA' DE

27

DE MARÇO.

CoU. Braz. -Delgado.
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servancia daquella pragmatica sumptual'ia, que os
verdadeiros principias de economia politica desappl'ovão; e que ainda com as modificações do sobredito ALYarú, e não obstante a prohibição, prevaleceu em todo~ o tempos a franqueza de taes
,'enda, qlle o arruamento dos morcadores nas
granJes Cidade fez necessarias; exigindo o interes e geral que seja li vre a todos os meus fieis
,'assa lias procurar na util divisã'o de trabalho,
conforme a propensão e escolha de caúa hum, os
meios de ua subsistencia, além de concorrer ÍI
multiplic:idade das compras e ,'enda para mai01'
extensão de mercado, e l'acilidade de extracção
que motiva mais entrada de ['azendas e sahida de
seus equivalentes com proporcional accre cimo
na collecta de minhas rendas, e na industria e
comalercio deste Estado, que tanto convém promover, assim como susten tal' em justo equilibrio
pela concorrencia de maior numero de distribuidores os ganhos que licitamente podem produzir
as vendas a retalhos sem gl'aV"ame do bem publico, ao qual se não deve antepôr o illtel'essc particular de corporação alguma, manifestando-se
nas actuaes circun,'tancias incompativel com o
meu Oecreto de 11 de Julho do rerel'irlo anno de
1808, e AI vará da cr~ação da mesma Real Junta
neste Estado, a contin uação das re tricções que
tambem não ão observada, pelos mercadores na
porte que lhe' he desfayora I'el, da taxa dos preços e limitação de classes e mercadorias, na conformiuade dos respectivos cstatutos, tendo elles
a seu favor pela vantagem da situação, e menor
despeza nus transportes da fazendas, a certeza
da sua prompta extracção e con uma pelas compras das pessoas ricas que naturalmente procurão
'suppl'Ír-se nas grandcs loja , onde tem a opportunidade da escolha em mais crescido numero de
artigos: sou scrvido, conrormal1l10-me com o pareceI' ela mencionada consulta, derogal' o supracitado Capitulo 18" da lei de 24 de Maio de
1749, e o AlvarÍl de 21 de Abril de 1751, para
que fique li vre a todos o meus ~'assallos vender,
como actualmente pralicão, pelas ruas o casas
toda a mercadol'Ía' de que e tenhão pago ai
competentes direitos,.
Pelo que mando, etc. Dado no Rio de Janei1'0, aos 27 de Março de 18. o. - r1\I~CIPE com
guarda. -- Com os l'egistos competentes.

Eu O Principe Regente faça saber aos que este
DECRETO DE 28 DE MARÇ~
Alvará com força de lei vil'em, Ique sendu-me
presente em consulta da Real Junta do CommerCoU. llraz. - Delgado.
cio, Agricultlll'a, Fabricas e Na~'egação do Estado
Tendo pelo meu Ahara de 12 de Março do
do Brozil e dominios Ultramarinos, tomada sobre
o rcquerimento dos mercadore de retalho desta corrente anno, determinado que huma parte do
Côrte, para ser excitada a disposição da lei de 24 producto das licenças registadas que na fórmjl
de Maio de 17{~9, no Capitulo 18", e do Alvar[~ do § J.. do Copo 14 do Regulamcnto de Inrande 21 de Abril de 1751, que pelo 00"0 e liberal teria ficou destinado para a caixa do Exercito, se
systema e tabelecido na Carta Regia de 28 de Ja- . ajuntas e agora aos funclos de fardamento que fui
neiro de 1808, que admittio a despacho nas Alfan- servido confirmar ii Administração dos Con olhos
degas todo o~ genero~, fazendas e mercadorias, Regimentaes, creados pelo mesmo Ahará.; e conficára virtualmente dcrogada a anterior l~gi lação vindo muito, tanto para o dito 11m, como para a
</ue prohibia Das Cidades e Villas a venda das di cipliua dos corpos, e ao bem dos meus vassalfa7,endas pela ruas e casas, mo trando a expe- lo que nelles me servem, que na distribuição das
riencia que foi sempre impraticavel ,a ,ex~cta ,o~- sobreditas licenças, e de todas as outra» que se
TOMO
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poderem dar, hajão regras invariaveis, as quaes
egurem a cada hum certo tempo do anno em que
se possão applicar aos eus negocias particular.es,
sem que tenhão necessidade de reCOl'l'el' a representações, como até agora c fazia abusivamente,
não obstante o que se acha determinado no sobredito Cap. 14 do Regulamento de Infanteria: sou
ervido em declaração ao referido capitulo ordenar o seguinte. Às licenças determinadas no me mo Alvará de 12 de Março, e applicadns para os
fundos de fardamento, sedlõ dadas em todo o
anoo, não obstante o que se acha determinado
no § I. o do Cap. 1{~ do Regulamento de Infanteria. Os Coroncis dal'úõ além das sobreditas licenças todas aquelJas que o serviç,o permittir, exceptuando em os mezes de Abl'il, iUaio e Junho, em
que unicamente haveráõ as destinadas para fundo
de fardamento eonforme o Alvará jit ciLado. Todas
as licençns seráõ em pre Jadas pOl' escala de
antiguidade no primeiro de cada mez, inuo já
notadas nas relações de mostra, não podendo
permiLtir-se nova lieença a hum soldado sem que
todos os outros a tenhão tido. Às licenças serúô
de hum, dous, até tres mezes, e não ma·j ,conforme a neces idade do individuas, ·ficanrlo assim
qeclarado o sobrcdito § 1. o do Cap. I {~ do Regulamento. Qunndo porém hum oldado quizel'
vender a sua licença a outro, poderá o Capitão
permitti-lo, com o consentimento do Coronel,
e pelo preço que os soldados aju tarem entre si~
e' que erá em proveito indiúdual do que tiver
vendido n licença. A liceRça será ne ·te caso
carregada na e 'eala ao que a yendeu. Havendo
algum soldado a quem pOI' motivos de clisciplioa
se não deva dar licen a, representará o Capitão
ao Coronel as causas que tem, e com approvação
do Coronel obrigará o soldado a vender a licença
a que tem direito, applica'ldo o producto em
beneficio do soldado; não harendo porém quem
a queira comprai', passarú a licença a quem tocar,
e declarar-se-ha nas oLsel'l'ações da escala o moti,'o porque se não deu a quem perteucia, Nenhum oldado poderá estar com licença elrecti I'a
por mais de sei Iuezes, no fim dos quaes SCI'~1
obrigado a fazer o serviço pelo tempo de dous
mezes, para depois poder sahir novamente com
licença: A flscala das licenças das companhias
pertencerú positivamente aos Commandantes de
Companhias na furma já ordenada no Cap, 14 do
Regulamento O Coronel não poderú alterar a
ordem da escala, mas vigiará sobre a sua regularidade, as im como o lajor do Regimento, nem
o Go ernador da Pro"incia sem especial e immediata ordem minha dada pela competente Secretaria d'E tado. Porler- 'e-ha pel'mittir licença regi tada a hum Omeial Inferior por Companhia na
fúrma que fica ordenada pal'a os soluado. Para
que a licença ,ejão empre dadas com a regula··
l'idade conveniente, prohibo a tollas as autoridade superior'es daI' m licença ,até que pela minha
Secretal'ia d'E ,tado se expcção aviso para emelhante eITeito. 05 COl'oneis dos Regimento daráõ
empre parte no ultimo do mel. no Quartel General do numero de licença que pretendem dar,
o quallh.e não será embaraçado, sem que eu tenha

detet:minado ajuntar a tropa pai' algum motivo
extraordinario. O Coroneis regulal'úõ o numero
de licenças que devem dar, de maneira que os
soldados dmmão semp,re duas noites no Quartel
por buma, que ficarr.m na guarda, e que depois
da terceira guarda fiquem tres noites no Quartel.
Para que o numero das licenças seja o maior
possivel, não erá permittido que Omcial algum
desde Coronel a Alferes inclusive tenha mais do
que hum soldado com o nome de camarada, o
qual será obrig-ado pelo menos a todo o serviço
que fizel' o Offil;ial de quem l'ôr camarada, e a
pegar em armas sempre que o Regimento as tomar, e a todas as 'revistas economicas que o Coronel julgar convenientes. Os Officiaes não combatentes não teráõ camaradas nem tambem se
poderáõ dai' a Officiaes que' não forem eITectivos
ou a.ggregados aos Regimentos. Os O fficiaes que
forem com licenças, não terúõ camal'adas, nem
tambem aquelles que estiverem doeutes por mais
de dous mezes, exceptuando o caso do Coronel
os julgar absolutâmente indispensa1'eis para tratarem dos ditos Officiaes. Os soldados camaradas
não poderúõ ser escolhidos da primeira fileira,
nem tambem se poderil obrigar a soldado algum
a ser camarada de Offieial; igualmente não poderá ,el' escolhido para camarada soldado algum
que tenha omcio. 05 Officiaes Superiores dos
Reg'imentos não teritõ sentinelas á sua porta,
nem solJados com esse titulo; tão sómente aos
Coronei será pe~mittido hum OlHcial Inferior
de Ordens, podendo destina.' dous para es e serviço, e pal'a ajudarem a escriptmação do Regimenta, ou fazendo-o correr por todos.
Sendo os mal pas do Regimento da obrigação
do Ajudante, não poderú seI' dispensado do serviço com o titulo de l\lappi ta mais do que hum
OJlicial Inferior, que ficarú comtudo obrigado
ao seniço da Companhia.
Todos- os 011iciaes Inferiores e soldados que
se acharem fera do Regimento com o titulo de
licenças, ser'úõ considerados como destacados,
e os de tacamento rendidos por outros em tempo
conveniente, sem que jámai se possa permittir
soldado ou Omcial Inferior algum eITectivamente
fiJra do Corpo a que pertence por mais de dous
mezes, O Inspcctol' geral vigiará sobre a exactidão da distribuição elo numero das licenças na
furma que lhe está ordenado no § 3,' do Cap.
14 do Regulamento de Infanteria, e assim obre
a igualdade da sua distribuição e execução deste
na fúrma que cumpl'e com as obrigayões do seu
caq;-o, O Con elbo Supn~mo Militar o tenha assim
eu tendido c faça execu,tar, expedindo as cpnvenientes ordens para o mesmo cITei to. Palacio do
Rio de .laneíro, em 22 ele Março de 181O.-Com
a rubrica do Principe Regellte Nosso Senhol'.
DECRETO DE
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Sendo-me presente em consulta da l\lesa d.
De embargo do Paço de 2l de Ago to de 1809,
'{Ue havendo representado a Camal'a da Cida-
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de de Marianna ter- e-lhe concedido pela Provisão de 28 de Fevereiro de 1721 , em con ideração
ás grandes despezas que fizera em diversas obras
publicas, a mercê do privilegio de Ca vaUeiro para
os Juizes e Vereadores qne de de então servi sem
na Camara, e da ampliação do mesmo privilegip,
se elles para o fntul'o obras em como se devia esperar de tão bons vas alias, e que havendo eUa
depois contin nado a prestar os seus uteis sel'\riços,
dando em diITel'ente épocas demonstl'ações. do
seu zelo e da sua fidelidade, pelas di versas contribuições e donativos voluntarios com que liberbolmente ·se tcm prestatlo com, aqllelles POI'OS,
para varias estabelecimentos que deverião afi'ectar
a minha Real Fazemla, alguns dos quaes ainda..
actualmente continuão Jistinguindo-se muito no
interes e, jubilo e testemunho publico que manifestou pela minha feliz chegada a e te Estado do
Brazil: me supplicúra por tão p lausi veis razões,
a graç~ da confinnação do dito privilegio, e ampliação delle a fa vor do Procurador e Escri,'ão da
mesma Camara, e a mercê do Habito da Ordem
de Chri to para o J ui?, lle Fora, Vereadore , Procuradores e Escri ,'ão da referida Camara, que uella servirão na mencionada época da minha feliz
chegada a este E tado, Ao que tendo attenção, e
ao mais que a ~1esa do Desembargo do Paço expuz
na sobredita Consulta, com o parecer da qual fui
servido conformar-me: IlCi por bem e me pl'az,
fazer mercê (além de outra) ii Camara da Cidade
de l\1arianna, de lhe confirmar, como por este
confirmo e hei por confirmado, o privilegio dl)
Cavalleil'o já concedido' aos Jnizes e Vcreadores
que me tem senido e lwuverem de servil', alUpliando a mesma gl;aça ás pes oa que actualmente
occupão, e para ao diante occuparem os encargos
de Procurauor e Escrivão da mesma Camara, que
tambem hei por confirmada. A l\'lesa do Desembargo do Paço o tenha assim entendido e
faça executar com os despachos necesSflrios. Palacio do Rio de Janeiro, em 29 de Março de 1810,
-Com a rubrica do'Principe Regente osso Se'"
tthor.-Acha-se no Liv. 10 de Reg. de Decretos, a
{l. 7 1 v,
DECRETO DE
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Coll. Brnz. - Delgado,

Havendo pelo meu Alvará de 12 de l\:larço do
f:orrente anno estabelecido huma nova fó.qna de
administl'ação para os f-ardamentos dos Regimentos desta Capital mais coo forme ús circunstancias
presentes, e tendo mostl'ado a experiencia, que as
quan tidades e qualidades dos generos estabelecidos para as Tropas do Reino não erão para hum
"Ülima inteiramente diYerso daquelle para onde
forão calculados os ditos uniformes, e querendo
ultimamente que a referida administração tenha
o seu principio no lodo an'no corrente, e sendo
para isso necessa1'Ío estabelecer a fórma do pagamento dos fardamentos ""encidos, de fórma que
nem a minha Fazenda fique grayada, nem os soldados que me serl'em, lesados; sou servido 01'denal' o seguinte. Cada hum dos soldados de Infan-
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teria e Artilheria dos Regimentos desta Capital
"encerá em cada do ' anno huma ca aca de pano azul conforme o modelo, duas vestias de la,'ar,
quatro camisas de pano de linho ou cinco de algodão, quatro pare de ca.Jça de algodão bl'anco
com as costura.s forradas ou tres de pano de
linho, cinco pares de çapatos, quatro pares de
botinas de brim para engraxar com botões de
metal, e huma gravata de couro, hum barrete do
qu:).rtel, hum pennacho elmns cordões de barretina"; cada quatro ann s huma calça de pano
azul, e cada seis huma barretina. A recl'Uta porém recflberúõ logo que assentarem praça
huns çapato ,huma calças, de lJrim, hum jaleco,
huma cami'a e hU\D hanete do quartel. As chapas
da barretina não rerão ,'encimento cel'to, e renovar- e-hão quando se quebrarem ou se perderem
legitimamente, e os balões de farda e botins serão renovados pela terça parte em cada fardamento, Os soldados de Ca valleria vencerúõ hum
capote em cada quatro annos, hum par de e paras
de ferro com correia em cada tres anno ; em
cada dous anno hulU par cle calças aZlJes, e dou
de pãno de Iin lia ou de algodão fol'J'adas , hum
par de bota e hum rcmonte, duas vestias de algodão, huma camisola de algodão grosso com
h:umas calças largas dó me mo, hum barrete do
quartel, cinco camisas de algodão ou quatro de'
linho e huma gravata de couro, hum pennacho e
huns GOI'UÕes ue barretina çada dous anno , e
cauaseis huma barratina; as chapas destes e os
botões terão o mesmo vencimento que fica destinado pal'a a Infanteria. As recrutas receberáõ hum
par de çapatos, huma camisa e camisola, e barrete de quartel logo q'Je a sentarem l)l'aça. Os
Corros das ca aeas serão de pano de algodão,
as ,'e tias de sel'anna como até agora, e as eaLça~
azues serão forradas de estava sempre que fôr
possivel. Os feitios do fardamento íicaráõ taxados
pelo duplo do que até agOl'a se pagavão na fórma
do Alvaril de.24 de Março de 1764. Os Conselhos
de Administração farão sobre e te objecto a economia que fôr po si vel. Todos os genero de fardamento acima determinados terão o seu vencimento para a praças que existião até o ultimo de
Dezembro passado, de de o 10 d.e JaneÍl'o do anno
corrente. Para legalisar a di dda que houver aos
individuos do Corpo até ao ultimo do anno pa sado, fOl'{llarúõ os C01'Oneis logo relações nominaes por Companhjas, em que ;,lpontarúõ a divida de cada individuo, as qu:).e seráõ assignadas
pelos Commandante de Companhia " approvadas
pelos Coroneis e remet,tidas aonde competir para
se passar hum vale da quantia que pertencer a
cada hum, a qual se entl'egará a quem tocar, a
fim de se fazer o competente pagamento na TheSOllraria Geral pela consignação que sou servido
determinar Itara esse fim; e a diviua a cada Regimento se reputadl extincta desde o ultimo de Dezembru do anno pa sado. A di tl'ibuição dos genel'os se fará a épocas detel'minadas, conforme a
quantidade de genel'os que vai marcada para cada
dous annos. A praças que actualmente existem e
tiverem recebido genel'os a :vencer, começal'áõ o
vencimento pela no~a Administração do dia em
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que aquelle se findar, tendo pOl'ém dir'eito aos
novos generos aquelles cujo vencimento dos que
já recebêrão undar antes da metade do tempo que
fic,a taxado para cada genero, a con tal' do 10 ue
Janeiro do anno corrente, e reputalldo-se-Ihes
como genero começado a vencer em o Iode Janeiro os que findarem o venci,mento dos generos
recebidos depois dos primeiros tres mezes, se o
genero mI' de eme tre, e assim dos outros, Cqm
as praças que novamente entrarem no Hegimento
se observará a mesma regra, reputando-se com
vencimento inteiro aquelles que tiverem praça
antes de metade do tempo marcado para os vencimentos dos genel'os entre duas épocas detel'minadas para a distribuição geral de cada péça de
fardamento. As praças quesabírem do Regimento,
e que não tiverem ~encido os generos de fardamento ou fardeta, serão ohrigados a deixa-los,
ou a sua impQrtanci~, na Caixa do Conselho de
Admini travão, ainda que tenhão vencido a maior
parte do tempo, não se replltando como divida
de fardamento os dias vencidos. Aqllelles porém
que forem rl'formados, ou pa sarem a sel'yil' em
pés de Castello, por não estarem capazes do el'·
viço activo, lel'aráõ os generos que tiverem recebido adiantados, e e lhes inteiradl a conta de fardamento dia por dia na razão de 13 réis pelo Con'selho de Admini traç:ão, declarando-se assim nas
guias, e ucando prohibido tanto para esses como
para todos pa sarem-se certidões de dividas de
fardamento. O ~oldados que desertarem pel'de'
l'áõ o direito a todo o -vencimento de fardamento
antes da deserção na fôrma da nOTa Ordenança,
e alluelles qlle ,'oIlarem ao Reg:imento, sel'ão
obrigados a repôr as peças de fardamento que
tiverem levado e nã(.) ti erem vencido, descontando-se-lhes para isso a quinta parte do soldo
diario, que entrará na Caixa da Admíni 'tração,
ati: que completem o "alor da parte de fardamento
nao "encida ao lempo da deserção. Os fardamentos dos Regimenlos, serú'õ sempre conformes aos
modelos que e pas al'ilõ aos Regimento, assignados pelo meu Con eIheiro, Ministro e Secretario
de Estado dos egocios Estrangeiros c da Guerra, e conforme ao que ficárão nos lugares deter"
minados no Cap. ]6 do Regulamento de lnfanteria, O Conselho Supremo Militar o tenha assim
entendido, e nesta conformidade expeça as oJldens
neces al'ias, Palacio do Rio de Janeiro, em 29 de
lUar o de 1810. - Com a !l'ubrica do Prin~ipe Regente Nosso Sen'llOr.
.
PROVIS~O DE

29

DE MA.RÇO

l\1tlOuscripto authentico.

vencendo a 'quantia annual de J. :200WJOOO reiS,
veriucaodo- e esta graça nos actuaes empregados, e nos que lhes succederem. O que se participa á dita 'Junta de ordem 'do mesmo Augusto
Senhor, para que aS5i m 'o tenha entendido e exe:'
cule, mandando ('azer os assenlos necessarios,Franci co de Paula SOU7.a Motta a fez no Rió de
Janeiro, aos 29 de Março de 1810. ~Francisco
de Paula Cabral de Mello a fez escrel'er. -Conde de Aguiar. -Li'/!. 10 de Reg. {l. 214.
ALVARA'

DE

31.

DE

~lÁ.RÇO•.

l\1anuscripto aulbentico.

Eu o Principe Regente faço saber ao~ que
este Alvará virem: que sendo-me pre 'ente em
consulta do meu Desembai'g,o cio Pnço, o llireito
que tem a con ervar a sua ,ulligu idade da rela\:ão
e ca a do Porto, Francisco Xavier ela Silva CaD.ral, Desembargador Extravns·,ante da Casa da
Supp-licação do Braúl, a respeito cios outros que
o são, e em quem se não pôde verificar a disposição do assento de 22 de Outubm de 1'778,
por ser a propriedade ela mercê- e posse hum tl.i~
rei to' meramente eventual, e por isso agora revogavcl a favor delle, que por hum direito oerto e
positi,vo he realmentc mui antigo: atlendendg
ao referido, ú resposta do Procurador da minha CoI'ôa e Fazenda, e ao mais que se me expez na 50brerlita consulta, com cujo parecer fui servido
conformar-me: hei por bem, por minha immediata Resolução de 9 de Março cio 'corrente, ordenaI' que elle conserve na Casa da SuppLicação
do Braúl a antiguidade que tinha na Relação do
Parlo a J'espeito dos Desembargadores actuaes
que .não forem ag'grayistas, com exercício dentro e fóra da .Casa, ou graduados em aggravos,
entendendo-se talo Corregedor do Chel, como
foi jil dcterminado pelo meu Decreto de 'J de
Maio de 1802, limitando assim as regras prescriptas no mencionado a ento para este caso s6mente, o qual. declaro que não seno irá de exemplo, E esle meu Alval'ú se cumpl'il'ú como nelle
se conlém, não obslante.(} seu ell'eito durar mais
de hum anno, sem embargo da Ord. do Liv. 2
til. [la em contrario. Dado no- Rio de .Janeiro,
a 31 de Março.de 1810. -PIl.INCIPIl com guarda.
l\lal'quez de Angeja, Presidenle.-Ar/za-sc no Liv.
J o de Reg. das 01'dens Regias da Casa da Supplica0

ção

n {l.

J

?4.

AVISO DE

31.

DE MARÇO.

Manuscripto authentico.

,O IH,"o e Ex,me SI'. Conde de Aguiar, Presi..
O Conde de guiaI', do Con elho de Estado, etc.
-Faço saber á Junta da !leal Fazenda da Capitania ,dente do Real Erario, determina que VI'n. Sem a
de Pernambuco, que o Principe Regente Nosso meoor demora remetta a esta Thesoul'aria l\Iúl1,
Senhor, paI' Decreto de,]4 do corrente m'eze anno, hum jogo dq cunho do typo da moeda Provineial
de que il1c1 u a e remette a -copia a signada pelo de 960 réis, para servir de mo~elo na Casa da
'Coota/lor gel'alda lel'ceit'aRepartição doReal Era-' Moeda 'da B-ahia. O que Vm. assim exeoutará.
rio, foi serviria lazer mercê ao E 'cri,ão e Thesou- -Deos guarde a Vm. Rio, em 31 de Março de
reiro geral Deputados da mesma Junta, de aug- '1810. - Francisco Bento. Maria Targioi. - Sr.
mentar-Ihes l) ordenado ,fic'ando c~da hum delles João da .Costa Mattos, Provedor da Casa da
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Moeda. - Ealtrahido do Li'O. 1. o de Reg. gemi de
Orden,s ealpedidas ás Juntas de Fazenda (( {l. 215.
DECRETO DE

31

DE MARÇO.

faça executar. Palaoio do Rio de Janeiro, em 2
de Abril de 18t o. - Com a rubrica de Sua Alteza Real o Pdncipe Regente Nosso Senhor.Acha-se no Li'O. J o de Reg. das Ordens Begias da
Ca.sa da Suppiicação a {l. 170.

Mnouscripto nutheotico.

Attendendo a que o exercicio de Inspector Geral e Commandante da Brigada Real da i\larinha
he incompatiyel' com as obrigações dos importantes empregos de que se acha encarregado o
Vice-Ahn:irante Ro8rigo Pinto Guedes: sou servido exonera-lo do commando da mesma Brigada
Real da Marinha, abolindo o emprego d!l Inspector Geral daquelle mesmo Corpo por ser irregular
a união de ambos os empregos em huma só pessoa, consel'Yando porém áquelle Vice-Almirante
os yencimentos que linha como Inspector Geral e
Commandante da melima Bl'igada. O Conselho
Supremo !\lilitar o tenha assim entendido e passe
nesta conformidade os despachos necessarios.
Palacio do Rio ue Janeiro, em 31 de !\larço de
1810. - Com a rubrica de Sua Alteza Real.
DECRETO DE

31

DE MARÇO.

Manuscl'ipto aulheotico.

Havendo-me representado meu muito amado
prezado sobrinho o Infante D. Pedl'o Carlos,
Almirante General, quanto convinha ao uem do
meu Real ser iço, e a@ mais prompto expediente
dos Negocias da Repartição que lhe confiei, que
eu houvesse por bem nomear o seu Estado Maior;
conformando-me á Proposta que para este eITeito
tez subir á minha Real presença: sou servido nomear para Ajudante General, o Almirante ManDeI
da Cunha Soulo !\laior, e para Ajudantes das Ordens., os Chefes de Divisão Francisco Manoel de
Souto ~laior, Ignacio da Costa Quintella e "Francisco José do Canto Castl'o e Mascarenhas. O
Conselho Supr.emo i\lilitar o tenha assim entendido e exp.eça nesta conformidade os competente despachos. Palacio do Rio de Janeiro, em 51
de 1\1arço de J 810. - Com a mbl'ica do Prineipe
Regente.

é

DECRETO DE

2

DE ABnrL.

Manuscripto aulhen lico.

Havendo-me sido presentes os muit'ls e graves
delictos commeltidos impunemente por Augusto
Cezar de Sá e Menezes, Alferes do Regimento de
linha de Moçambique, donde desertou e onde a sim como nesla Cidarle do Rio de Janeiro, he fHlblicamente reconhecido por homem malfeitor e
digno do mais severo e prompto castigo: sou servido, ha vendo-o por demittido do posto militar ~
determinar, que da prisão em que se acha, seja
conduzido debaixo da maior segurança para o
porto de Loanda, e dali immediatamente re)Dettido ao degredo perpetuo para o presidio das Pedras de Engoche, donde não voltará mais sob pena
de morte. O ChancelIer da Casa da Supplicação
que serve de Regedor D tenha assÍJ:Q entcOlli4o e
10\\10 J.

PROVISll.O

DE

4

DE ABRlL.

Manuscripto autbcntico.

O Conde de Aguiar, do Conselho de Estado, etc. Faço saber fi Junta da Real Fazenda da
Capitania da Bahia: que hal'endo o Principe Regente osso Senhor ordenado pelo Ahrará de 20
de oyembro ultimo, cujo exemplar achara in·
c1uso, que na casa da moeda de ta Cidade, e na
da Bahia e fabricasse moeda Provincial de prata,
com o 1'alol' intrinseco de 960 réis; foi outrosim
servido determinar, que os pe os Castelhano
que entrarem na receita dos cofres que e tão a
cargo da referida Junta, sejiio recunhados na
conformidade do typo que com esta se lhe envia,
formalisando-se a competente senilha, de modo
que seja em tudo emelhante fi da antiga moeda
Provincial de 640 réis. O que se participa ii referida Junta, para assim o tel' entendido e fazer
executar com as ordens necessarias, procedendose á competente escl'ÍptUl'açáo côm tal perspicuidade que no balanço explicado do anno appareça
a diITerel1ça ou utilidade que a Real Fazenda tenha recebido de ta transacção. João Carla Corrêa Lemos a fez no Rio de Janeiro, aos 4 de
Abril de 1810. - Francisco de Paula Cabral de
lUello a fez escrever. - Conde de Aguial'. -Eal·
trailida do Li!;. J o de Reg. geral de 01'dens ealperjidas ás Juntas de Fazenda a {l. 217 v.
ORDEM DE

4

DE ABRIL.

Manuscl'ipto autbeDtico.

O Serenissimo Senhor Infante Almirante General junto á Real pessoa do Príncipe Regente
Nosso Senhor, vendo a representação que a V. S.
fez o Contador da larinha, José Lino de Moura,
relativa aos vencimentos do Inspectol' do Arsenal,' o Chefe de Dil'isâo José de Santa Rita, ordena que este Inspector tenha os mesmos vencimentos prós e precalços que recebia quando O
era no Arsenal de Li boa, e que .consta da copia
junta que o mesmo Chefe apresentou, sendo estes
vencimentos relacionados em toda a sua extenção desde o dia 1° de Fe,'creiro do conente anno,
na folha do mesmo Ar 'enal. Deos guarde a V. S.
Otlartcl General da Marinha, em 4 de Abril de
;810, - José Este,ão de Seixas G'lsmão Vasconcellos. -Sr, José MaI'Ía de Almeida.
OFFICIO DE

5

DB ABRIL.

MaDuscripto autbeDtico.

Levando fi presença do Serenissimo Senhor
Infante Almirante General, o parec!"r de V. S.
que me remetteu em data de 5 do corrente, sobre
o exercício, methodo ~ regimen que ha de obser-
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'VaI' o novo Profe sol' de Desenho no nsino dos
seus.discipulos: Soa Alteza'foi S'enido'approva]0, e ordeha que V. S. o faça pôr em pratica,
Doas guan](Jla V. •S. Qllartel General-'da lal'inba,
em 5 de Abril de 1810. - Manoel da Cunha
Souto 1\laior, Ajudante General. - Sr. José Maria Dantas Pereira.

7

AVISO DE

DE ADRIL.

l\Ianuscl'ipto authentico.
I

I

Vm.. abonará na folha das de pezas da Secretaria d'E-taclo 160 réis diarios ao oldaLlo que e, tá
ás ordens da me ma Secretaria a oontar do Iode
i\:larço Onda. Deos guarde a Vm. Paço, em 7 de
Abril de 1810. -Conde das Galveas. -Para José
JOàquim da Sjlva F1'eitas.
AVISO DE

7

Manusp"i)Jto

DE ADnIL.
~uthentico.

•

'.

I

O Serenjssimo ScnllOr Tnfante Almirante General OI~l!el1,a qne V. S. faça prosegüir as' es:;ões
da Junta Proyisoria nos dias que' se achão e t:!Lel~cido,;, ~ fim lfe CJ,lle o, ~xpedi~nte não sotfl'a mai?
demora,sendo o mesmo Sereníssimo SenllOr servido dispen àr q,ue bajão de re,til'ar- e da Junta
aquelles Commandantll,s sobre cujas requisições se
trata1', como até agora se praticava, por não
achar Sua Alteza maior necessidade de buma tal
medilla. Deos gual'de a ~~ S. muitos anno , Quartel General da larinha, 7 rle Abril de 1810. Manoel da Cunha Souto 1\l,.aior. - Sr.' José' 1\'laria
de Almeida.
pnOVIsÃo DE

9

DE AnnlL.

l\Iannscripto .uthentico.

O ,Conde de Aguiar, do Conselho d'Estado, etc.
Faço saber ii Junta da Real Fazend~ da Capitania
da Bahia: q~e pelo Real El'ariQ fez requerimento
Pantaleâo' Cunegundes de SorlZa, pedindo ser
isento de) pagar ter a parte do ren~imento do
officio de Tabellião da Villa de Jag'llal'ipe, de que
alcançou a mercê por Decreto de 21 de Março do
anno pl'oximo I?a sado, com a obrigação de pagar
á l'\eal Fa1,enda a lerÇfl parte, e mais direitos que
pagaya o actual Serventuario em consequellcia
~e pagar só donativos e Jl1eias annatas o outro
Tabellião, por ser O rendimenlO de tes dons omcio da lotação de 200:t/:>000 réi : e tendo- e consiUeração ao dito l'tUluerimento , foi o Príncipe
l'\egente
os o Senhor servido determinar que
essa Junta deQra ao Supplicante na fürma das
l'\eaes Ordens. O que a mesma .Junta a sim terá
entendido e executal'á. João Cada Corrêa Lemos
a fez no Rio tie Ja.oeiro, aos 9 de .Abril de 1810.Franci ·co de Paula Cabral de !Ucl1o. a fez escrever. - Conde de Aguiar. - EXh'altida do Liv. 10
de Reg. (<cral de Ordens expedidas ás Juntas de Fazenda, a fi. 218 '1).

DEcnETO mi

12

DE ABnIL.

Coll. B;'az.

Sendo-me presente, qne para m(lis prompta
expedição do Commercio Nacional e ESll'ang'eiro,
e melhor e mais segura arrecadação dos Reaes
direitos, be indispensayeL fazer-se o despacho por
EstiYa rle muito generos que "em ii Alfandega
desta Cidade: hei por bem ol'(Teqar se ponha em
aclministrflção e faça em Mesa sepal'ada o despacho ue todos os genel'o~ de 'criptos na relação
que baixa com e te, assignada pelo Conde de
.Aguiar, do Conselho rle Estado, Presidente do
men Real Erario: e mando que na dita Alfandega
se ob~ene irn'iola, elmente o Decreto de'l 1 de
Janeiro de 1751, 'lue l'I:!g'ulou os despachos por
E lh'a na Alf'andega de J.isboa. em tudo o que fôr
applicaTel e em quanto eu ,não fUI' ~el'l jdo dar
sobre esle objecto outra mais ampla providencia;
fazendo-se os me~mos Jcspacl,os I~o ~ómentc pelo
Administrador, Escrh 5:0 e (lou~ Feitores que eu
fôr servido pomear, al6m' dos Guarua 'que fo!,em
necessarios; vencendo o Administraúor de ordenado annHa], pag-o -pela linha Real Fazenda,
I :200:t/:>tJooo réi , o ·Escl'iI'ão 8oo:t/:>000 réis, c
carla hum dos FeItores 600 '000 réi', sem que
possãó lev:lI' salal'io ou emolumento algum das
parte pai' qualquer de~pacho da referida Me -a,
na conformidade do mencionado Decl'elo : sendo_
o bilhetes nccessal'ios para a 'ahida ou entrada
das fa",endas rubricados pelo Administrador, e assignarlos pejo Escrivão e por hum dos Feitores,
que ser~o substiluidos interinamente nos seus impedimenlos 1~ol' ou"tl'OS Officiaes da Alf:lOdega que
o J uii della julgar mais babeis, a fim de n~o pa~
rar o expediente, e e poder conseguir a maior
brevidade e segurança nos uespacIJos de sem~
lhanle nalureza. O Con, elho da Fa",enda o tenha
assim entendido e faça executar com o despachos
neces arios, por este Decreto sómenle, sem embargo de êIuaesquer .Ieis, regimenlos ou di'1 osições em contl~arjo, Palacio do Rio de Janeiro, em
12 de ALri] rle 1810. -Com a rubrica do Principe Reg'ente Nosso Senhor.
l'\ELAÇAõ dos generos a que em oúservanr:ia' do Real
Decreto de 12 de A úl'il de 1810, se deve elm' despac/lo por Estiva na A l(andega do Rio ,de Janeil'o.
Ferro em harras, c1ito em panelas, dito em
caldeiras, dito em grades, dito em aneOl'as, dito
em prego, dito em enchadas, dito em cravos,
dito em foicas, dito em arcos, dito em vel'O'uinha,
dito em fregi,.1eiras, dito em 'p,ás; chumbo em
barra ,dito em munição, dito em lençóes; cohre
em chapa , dito em' caldeiras, dito em alaml)iques; tutenaga ou azem, manteiga, queijos, toucitlbo em jacazes, linho em rama, estopa da terra, fal'inha em barricas, dita
SUlTÕl'S, 'anão
de pedra, peÕl'as do Porto para moinho, ditas
das Ilhas para atafonas, seholla - em resleas, alhos
em dita, selhas de aço, cúixões de dilo', barris
de banha fio de algodão, dito de parI' te, dito
de ,'éla, cordas de linho, sellin -, arreios, caixas
de folha de Flandres, obras feitas da mesma folha,

em
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,pederneira~, pós de çapatos, esteiras, d' Angola,
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Viegas, caixa do na,io Azia Grande ," Tindos de
ditas }Ic Lisboa e Porto, sa fras para ferrciro, fu- Gôa, pedem a graça de despa'~ har a fa7.endas
navegadas nos ditos naYio na oonformidade do
mo, azeitonas, carne de balça, pas as, figo!',
paios, prcsuntos, peixe salg'ado, bacalháo em, indulto concedjdo ao despacho Jas mesma fahalTi ,dilo em caixões, pipas de vinho do POI'tO,
1.eudas' na CaSa da Intlia de Lisholl, relo Alvarú
barris de dito, pipas de vinagl'e, ditas de vin ho de 25 de Novemuro de 1800, e Decreto de 17 dc
das Ilhas, aguardente das ditas, pipas d'e ,'inho Dezembro de 1806, o-qual se acha aqui alterado,
de Lisboa, ditas de vinagre de dita, ditas. de- vi- e q\le assaz onera a. negociação.
Re,~olur:ii.o. - Comg a Jegi fação e tabeleoida.
nho do, Ca1Jo, dilas de azeite doce, dilas e barris
de azcite d' Angola, quartola de cen'eja em cal- para regular o direitos que del'ião pagai' as merdo, dita em garrafas, caixas de l,icores, barriSJ caç1OJ'ias importada em na-I'io' Nacionae' he geral,
e applicada as nOl'as ,circunstanc:ias que a moUde genebra, fra 'queiras de dita, "inl1o de cidra,
dilo engarrafado, 'couros em cabello, meios deI vúrão, deve com prehentlcr as fazendas do 'navios
5011::1, atanauos, Couros de cabra, diLos.de veado, Robusto e Azia Grande, e muito l1lai' quando feito
o calculo do que deI ião pagar em Li 'boa dos meus
fardos de couro de, nutra, dito de cavallinho,
SUlTões dc lã, dito de clina ou cabello, marque- direitos, entl'ando os de Coo ulado, c de entrada
zas de seho, caixas de quifla, ditas de v<'tlas, ca- nos portos do Braúl, "em a ser mais favoravelbos dc linho, amarras de dito, ditas de piassaba, mente attendido os Supplicantes, paO'ando 16
por cento; além de que muitas das fazendas carvil'adores de dita, bcttas de embê, ban'is de breu;
-dito de alcatrão, dito de rixc, dito de vel'lIiz, regadas no sobreditos navios, não gozal'ão pela
dilo de tcrl1lciltina, <Jgua raz, dita forte, pipas slla qualidade da i en\iio de meios uireitos, e os
de oleo, barris dc dito, botijas de dito, ba'J'I'it:as, dono da mercadorias importadas tem ele mais o
de vidro, caixas de conscnas, ditas de sabão, proveito ue fazerem as sua "enda' a moe la mebarris de sal, ditos dc enxofre, ditos de ah.aia-, tallica, sem o abatimento que teriào em Litiboa
dc, dito de azal'cão, ditos de ges'o, dilas de' pela v'enda em papel moeda. Portanto não hã que
vermelhão, <ll:chotes, mO'ilões, liaç<Js de "imes, deferir. Palacio do Rio ele ,Janeiro, 17 ele Aheil
sandalo em achas, saccas de algodão, molhos de de 1810. -Com a rubrica de Sua Alte1.a Real.vassoUJ'as ou escoI'a ,gigo de louça, commo- Acha-se no Liv, Iode Reg. de Consullas do Conselho
das, mesas, cadeiras, canapés, balas de palJel , da Fazend(~, a fl. 15 e v,
segt:s, carrinhos, surrõe de matte ou jacazes,
mós d~ ferreiro, ditas para barbeiro; remos,
ALVARA.' DE 23 DE ABRIL.
mastareos, taboado,
Os gencros a que se dá sallida por Estiva, são
CoU. nr'az, - Delgado,
como o eafé por exportação, que he em grande
Eu o. Príncipe ,ReO'cntc faço sabei' aos que e te
<luantidade, e todos os mais qne não são de sello,
que pela sua qualidade de miudezas se lhes dá AIvadl dc declaração virem que havend(} e~tabe
lécido pela Carta de Lei de 2Ç) de NOl'embro
sahida por Estiva,
. Tambem os de sello, quando o caso o pede, por de ) 808, que o Gram:Cl'lizes e Con}mendadQres
avarias ou molha<1,)s para beneficios, com obri- da no"a Ordem da Torre e Espada u a sem na
gação de loltarem para se lhes fazer despacho yR aca de IJuLUa chapa na rórIDa do modelo que
e pôr-se-lhe o competente sello. Palacio do Rio com a mesma Carta de 1ci se imprimia: sou serde Janeiro, em 12 de Abril de 181O.-Conde "ido que ela mesma continuem a u ar, com a
dill'ercnça sómente que a legenda Valor e Lealdade
de Aguiar.
seja inscripta com letl'as tlt: ouro em campo a:wl
felTetc: e determino outrosim, que os Cavalleiros
ORDEM DE 15 DE AnR[~
da dita Ordem usem tam bem ua Tone sobre a
Medalha, ú maneira dos Commendadorcs,
Manuscl'ipto alllhentico.
Pelo que mando, etc· Dado no Palacio do Rio
O Serenis~imo Senhor Infante Almirante Ge- de Janeiro, em 23 de Abril de J 81 O. -'PRTNCIPE
neral junto ii Rcal pes oa do Principe Regente com guarda, - Condc de Aguiar. - Com os reNosso Senhor, oruena que o pr'meiro Tenenle gistos competentes.
NicolúoJoséRibeiro, mestre do appal'elho da Real
Academia' dos Guardas-Marinhas, fique nncenpnovIsÃo DE 26 DE ABRIL.
do de hoje em díante pela folha dos empregados
na Ribeira as comedorias com o augmento relaManuscl'ipto alllhenlico,
th'o ao soldo de bordo, Deos guarde a V. S, QuarO
Conde
de
Aguiar do Con,elho de Estatel General da ~Iarinha, 15 rIe Ab,'il âe 1810.---!
do,
etc,
Faço
saber
á Junta da Real Fazenda da
Igl1acio da Costa Qnintella, Ajudante' cle Orderis,
. Capitania de 'Pel'l1ambuco : qlle ha,'endo-se expe'
- Sr. José Maria ue Almeida..
dido á mesma Junla a Oruem de 5 de Abril de
1808, I'elativa á I' mcs 'U do pilO brazil para LonRESOr,uÇÃO DE 17 DE ABRIL.
dre ,determinando-se entre outras providencia,
,que es a Junta manda 'se proscguil' no córte e(o
l\lanuscr'il~to anlhentico.
dito pilo, que se achaya u 'pell o da me ma I'ÓI'~ntonio la Silva Caldeira, sobrecarga coma que d;'antes e pl:atica"a, tellllo a maior vigipropdctario do navio Robusto, e Anto.nio José lémcia e cuidado,em que não houycsse extravio
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algum do dito genello: foi o Principe Regente encher esta obrigação he que o Conselho leva
No so Senhor sel'vido determinar que o dibo á augusta presença de Vossa Alteza Rea! esta
córte seja elevado ao maior augmento 'possivel, representação, persuadido tambem, de que talvez
de sorte que a sua exportação para Inglaterra che- porque foi menos 'elara a sobredita Consulta de
gue a vinte mil quilltaes annualmente, encart'e- 10 de Março, não houve toda a informação que
gando-se a remessa do dito genero aos Agentes era necessaria para Vossa Alteza Beal poder delido Banco Nacional do Brazil nessa Praça: outro- beraI' sobre esta materia com pleno coo hecimente
sim se determina, que a dita Junta propo,nha de causa. Consi3te esta informação em fa7.er ver
tudo o que lhe occorrer sobre a melhor direcção os inconvenientes seguintes, que fesultão da exedo córte e conducção. do páo brazil, remet- cução ua dita Real consulta: ) o que o actual contendo a este Real Eral'io huma noticia circunstan- traetador do subsidio literario vai receber do
ciada de tudo o que praticar na dita entrega, O . Administrador que foi deHe, segundo consta a
que se participa á refel'ida Junta, para o executar e te Tribunal peja confissão feita a hum dos seus
com o zelo que se lhe considera. Antonio de Cas- Deputados, pdo mesmo Con traetador, a quantia
tro Alvares a fez no Rio ue Janeiro, em 26 de de 20:000:t!Jooo de réis sem i ustiça e sem motiAbril de 1810, - Francisco dc Paula Cabral de )'0, com detrimento da causa publica que tem
!\lello a fez escrever. - Conde de Aguiar. - Ex- obrigado a Vo sa Alteza Real a lançar mão de ret1'ahida do Liv. Iode Reg. geral de 01'dens expedidas cursos extraordinarios, para fazer face ás de pezas do Estado; 2 que tendo sido arrematado este
eis Juntas de Fazenda CI {l, 22{~ v.
sl,lbsidio por 120:000:t/)Ol)0 de 1'5" fica reduzida esta
quantia a JOo:oO'O:t!Jooo; 3 que fica ludibriada a
RESOLUÇÃO DE 27 DE ABRIL.
fé da ha, ta publica, devendo murmurar com raz,io os licitantes deste contracto que forão exclui. Manuscripto authcntico.
dos, sendo de esperar que para o futUI'O, ou não
Sobre a Resolucão de Vossa Alteza Real de :5 .concorrão a taes anematações, ou as fação semde Julho de 1809, tomada em Consulta deste pre na esperança de as illudir; (~o que continuanCon 'elho de Iode Março do mesmo anno, sobre do-se a fazer por este modo a arrecadação do
os requerimentos de Manoel Pinheil'o Guimarães, subsidio literario, COM tinuará tambem a confuactual Contractador do ubsidio literario, que são em que tem andado, e nunca se poderlÍ calpretendia a declaração, de que lhe pertenceria co- culaI' a que maior reUfHmento elle possa chegar;
brar durante o tempo do seu contracto todo o su- 50 que a separação que Vossa Alteza Real reprobsidio da aguardente que houver de se despachar, va para a an'ecadação deste subsidio por safras,
ficando pertencendo a Vossa Alteza Real, ou ao isto he, por annos regulares, que he o que o Connovo Contractador todas as que se achassem igual- selho declarou e estipulou, não só he conforme
mente por de~pachar findo o eu triennio; a qual ao -disposto no AI vará do Iode J Ul1 ho de ) 774,
pretenção pareceu ao Conselho na dita Consulta. mas he mandada observar na arrecarlação dos
,que merecia ser de prezada, pOl'ém que Vossa Al- dizimos do assuear, e então he contraclicção mateza Real foi s.ervido resolver Il a maneira seguinte: nifesta ser a separação por annos boa para a arre« Ob erve-se a terceira condição do contractl1 cadação do subsidio da aguardente, que he fabri« que declara que o Contractador cobrarú tudo cada como o assucar nos mesmos tempos do anno;
" como até' agora tem cobrado a Real Fazenda, do 6. o que til'ado o juramento 'que a lei estabeleceu,
" rendimento do subsidio literario nos tres annos não só para se conhecer o anno em que a aguar« do seu contracto; devendo-lhe pertencer toda a
dente foi feita, mas principalmente para se ve" aguardente que se despachar uurante o referido rificaI' a quantidade 'verdadeira que foi fabricada,
(I tempo como se praticou com a ultima arremu:fica o COlltractadol' sem meio algllm legal (pois
que Vos~a Alteza Real não delerminou outro em
« tação de 180 I a 1803, e com a administl'ação
" em que se achava este rendimento por conta da seu lugar), para haver do? fabricantes o mani" mesma Real Fazenda~ porque a separação da festo vereladei,ro da aguardente que cada hum
" cobrança do subsidio da aguardente pOl' safras recolheu, e até aqui hão de resultar necessaria," exigindo dos fabricantes juramento que deter- mente o males que he da Real intenção de Vpsmine o anno do seu fabrico, complica esta ~a Alteza Real evitar, isto he, a complicação desta
« arrecadação, vexa os povos, e dá can a a
arrecadação, o vexame dos povos e as contestatI que tões para o futul'o entre huns e outros
ções entre huns e outros Contractadores; 7 ac(I Contractadore ,
o que he da minha Real in- cresce finalmente a tudo isto que assim como este
(I tencão
evitai', » Não besitou o Tribunal em Contractador com razõ,es capciosas se animou a
obede'cer immediatamente a Vossa Alteza Real pedil' a Vossa Alt,eza Real a percepção do subsifazendo pôr logo O cnmpra- e na soLredita Real dio que se achava por despachar contra os termos
Resolução; porém tendo-a meditado como con- da sua arrematação, continuando a proceder com
"inha e e fazia necessario para bem executaI' o o mesmo q.rdil, incitado pelo desejo de fazer boa
que Vossa Alteza .ij.eal a im ordenava, reconhece a u'!- condição, be mui passiveI que nó ultimo
,que e he hum dever sagrado obedecer a Vossa anno do seu 'contracto se ajnste com os fabriAlteza Real, não o he menos o outro deY~I' que cantes des,te genero, e dando cm debito daquelle
tem o mesmo Tribunal de repre elÚar a Vo sa tempo o subsidio de toda a aguardente que se
Alteza Beal os prejuízos que por qualquer mo- achar por despachar nos Trapiehes desta Cidade,
.do pode~ vir a sua Real Fazenda, rp~ra pr~~ ne:, ultimo d~a do seu triennio, nac}a reste qqe
0

0

f(

0
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,a·rrecadar aQ futuro al'l'ematante, ficando a sim
illudida. a propo 'la que etle Contractador fizera
no seu requel'impnlo, e a Real Fazenda prejudicada no maior preço a que subira o contuaclo neste anno se nclle fosse comprehendiuo o subsidio
das agua~ardentes qlle '<e achayão por despachar,
e le 'ada de rulmO Ql0 menor pl'eço'lque relati.va'meofe ha de ter o mesmo contra'oto. Eis-aqlli,
Senhor, as rnões que mOlhúrão esla humildee
respeitllsa repre entação, e ú vi ta de .tlldo 'Parec.e ao mesmo Conselho que> por .estes tão -pondel:osQs mOlivos, Vossa Alteza .Real ba oe drgnarse de tomar novamente este negocio na Sua Real
cÇlrl,icJcJ'ação, e achando jll ta e ta cepre entaçilo
ol';~enar qne Sllbsista a anecadação di.> ,subsidio
litel'ario da ,me 'ma fórma flue o Conselho a rez,
e que Vo, sa Alteza lléal appro, du. Comtudo
Vo~'a Alleza Real manrla{'ú o que f'Gr sonido.
Rio ue Jan-eiro, em 18 de Agoslo ue IS09'
Re 0111':«0. - A' isla das razões novamente eY~
postas, que merec,em li minha Real contemplação,: Jlei pqr' "bem~ que, licando em etreito a Resolução de 3 de ,Julho de lS09; se obsel'l'e a
arrem')la~ão, -entendl~ncJo- e que ao aClual Contractad'Or Manoel Pinheiro Guimarães sú perle~ce anecadar o suL:-iuio das aguasaruenles fabrIcadas nos tres aflnos do seu cont{'acto na
fÓJ'u]a con 'ultada. Palacio do Rio de .1aneiro,
~? de Abril de ISIO. - CUID a 'rubrica de Sua
Alteza neal. -Acha-se no Li?l. )0 ete Reg. de Oonsultas,do Conselh.o ela Fa'i,lmda a [l. 16 ate 17 v.
ORDEi\{ DE

28

DE ABRIL.

MaOUSCl'ipto autheoticô.
(,

O Chefe de Diü ão, Commandante da Compa-.
nhia dos Guarda -Marinhas, e Director da sua,
Real Açademia, fique na,intelligeLlcia de que estando esla Academia fazendo a' "ezes da da ~1'a
I'inha, de,'e proseguir na adjudicação dos seus
premios annuaes a fa 01' dos discipulo que se
de tioal'em a servil' na Reparlição a., aI, sendo,
estes premio,s C'onferid,os lão'~óm.enbe aos mais
benemerilos daquelles do' ditos diséipulos que
nos seus exames forem appro, ado sem di 'crcpancia, de volos, e oh 'en ao Jp-~e oa 'ua dislribuiç.'iO até no\'a OI'dem m~nha, as formalidades
prescrip,ta' pelo Estatulo da Uoh ersidade, 'no'
'l.iy. ~o part,e 2' Titulo 7 çnp. 2.1. Quartel Gelie-'
ral.d,a 1I1at'inha" em 2S d~ Abril de 1810. -Comi
a ruhril'a de Sl,Ia Alleza o Serooissimo Seoho!'
I~f9nte Almiraule General.'
"
ALVARA' DE

5

DE MAio.

0011. Braz. - Delgado. "
I

l'

,

,

J:u O Principe Regente faço sal er aos que o
\lr.es,ente ALvará com força de lei YÍI;cro, que' deseJando promo, ~r e ad(antar ca~a ez mais o
commercio nacional, dando-lhe a maior extensão
e facilip,ade possi, eiq, e removendo-lhe. lodos os
obstapu).os e rstorvo.; foi-me representado pela
Real J unta.dp jC,o,mmerci,o, /1~l'~cultura, Fabrici:)s I
TOi\IO'I,

e Navegação deste Estado, em consulta que fez
subir ii min1 a Real preS'ença, que hum dos maiores embaraçu ql:le o retarda va e diminuia, e pelo
meoos em'pe:cia ao seu progre O. el'a a Legi 'Iação exislente, que probihia o dar-se din lIeiro a
risco por mais de 5 pOl' cento, e por hum anno
fóra das negociações tia Asia, ,como f'ôra tlelermi
nado no Abaí'a de 17 /.le Janeiro de 1757; porque, sobre ser o contracto dó cambio olariLimo
assentado em justiça e con rorme-aos principios de
direito nalural, justificando a ua igLl~J1dadc o tomaI' o proprietario do din h<'il'o sobre a sua conta
o risco pelo premio que ajusta; bem como no
contracto de segum mal'Ítimos por esla razão
reputado ju lo e legal, e su 'tcntauo outrosim por
mui doutos e orthouoxos thcolog'os e jul'Í tas,
praticado por muitas Naçõe chilioadas e commerciante , e por esta~ razões já e~tabelecido e
approva~o no reret'idb iUvarú de I 7 d~ Janciro de
1,.,57 para o commercio da Asia; era pur extremo
ulil ao allgmenlo do cOOlmercio maritim.o o determinaI'- e que fosse licilo a qualquer ajustar LI
pr'emio que pudesse conseg'uir p.m todas as negociações marilim~ ; porqu'e desta maneira não ó
enlrariã no ~ró' do COlÍ1mercio rbuilOS cabedáe'
e tagnaoo " 'endo impralicayel que aos proprietarios delles I J'o 'e pl'l" eilll'O d1ú-los ,a risco pela
modica quantia de 5 por cenlo, quando POI' essa
mesnla taxa os -podião dar a juro com segurança
de penho~e5 ê hjrp thecas; ma tambem se diminuiri~o o premio pela concorrellcia dos capitalistas, g'ecal' confiança e imm unidade legal: e
corlsideraritlo' que do e tabelecimento de 'ta Legislá)io S'e~uiT- 'e-hão ao bem puLlico as ,'antaglln e proveito d progl'esso do éommcrcio, que
só medra c prospera 'limpo de cstonos, e no seio
da maiol' franqul'za e liberdade; que os capitaes
estancados por ~leio das reCel'idas re-lricçõe lerão
mui adi vo, accelerado e p"ou uclivo gir'o; podendo o que os del:ão reembolça-los facilimamente
por meio do- ~csc;onto e cn,dnsso das suas letras
de ri~co" hoje em<dia ju tincarlos e approvados
pelns e tiln~ uo cummercio pelo e labelecimento
uo Banco .l! acioJ1l<).!;, que 'egundo os verdadeiros
principios de ec,onomia politica 11(; impralicaTCl
e impo :4vel e tahljlcçer huma laxa, uniforme nos,
riscos e perigo' .do mal', que .ãu de. ua natureza
desiguaes, e que devem 'variar egundo as /'lstações, .di:tancias, lempo e circunstancias das viagens, tegulanrlp-se por i mesmo o premio egunqo"o esli.l9 da lerra, CUI"O da :praça., e, rnaioF
ou ,menQç qUQJ'!Lidade de capitaes em circulação'
e que da pr hibição quc até agora c-xi:lia, só re 'ulta,ão fraudes, comcllções simulaoas, denuncias
immoraes e. pro.vcito as aos m~1 illlenciona los
que ti,ra, ão parl,idq, da ua proprja tOI'peza, e pe- ,
. rigos aos Cidadãos de honra e prob'iuade: queren(lo eritar ~ les inGUllVeni.enles, e prOl)JO' I' mais
por este meio a pro J?!lriuade nar:ional' e confo1'malldo~01C com, O, parecer da J:ueocionapll, Con-,
ulla: ou, sCl'vidn, revoganoo .a Ol'denaç~o d9
ti, 1'0 4° TiL. 67, e o refel:idp .Ah al"à de 17 de Janeiro de 1,57, nesta parte sómelltc, ficando em
ludo o mais em seu inteiro "i5'or, ol'llenal': que
da publicação elesle em diante seja Jicil9 a l040 .
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QS meus "assaUo~ dar ~inheir'os ou outros fundos
a risco pala todo o ':ommerci(l maritimo, qualquer que seja o Jugar ou porto do destino das embarcações CIU que os embarca1'elll, pejo pl'emio
que puderem.ajustar, sem restricção ,de quantia,
QU de tempo, como se tj3m até agora praticado no
coJ;Ilmercio da A·ia.
Pelo que mando, etc. Dado no Rio de Janeiro,
aos 5 de Maio de 18J o. - PIHNClPE com guarda.

- Com os rcgistos compe.tentcs.
DECR;ETO DE

5

DE MUp.

MUDUSCllipto authentico.

Attenclcndo a que pela ~agadoria do meu Real
Erario se recebem e despendem grandes sommas
4e moedas de todas as especies e bilhetes da
Alfandega de muito diversas quantias e naturezas, de que provêm ao respectivo Pagador, apesar de toda a circunspecção e actividade, indispensa veis falhas que lhe gravã<> o ordenado de
6oo.,'t,tlooo réis que ~':ence pelo referido lugar: hei
por bem ol'denar, que, além do referido ordenado, vença mais annualmente o sobrcdito Pagador,
a titulo de falhas, a quantia de 200WJOOO réis,
pagos na forma do costume pela folba dó mesmo
Eral'Ío. O Conde de Aguiar, do Conselho de E~
tado e Presidente do Real Erario, o ~enha assim
~ntendido e faça execu.tar com os d,espachos necessal'Íos, sem embargo de quaesquer leis~ reg'imentos ou disposições em conlrario. Palacio do
Rio de Janeiro ~ em 5 de lUaio de IS 10. -Com
a 1'ubl'ica do Principe Regente Nosso Senhor.-

lpa;tl'ahidQ do Liv. 2 b de Reg. de DCCl'ctos dos annos
de 1S09 a Junho de 1 SI 1 a fi: 84.
DRC'REl'O DE
Muou~cripto

5

DE MAIO.

a,utheo,tico.

Attendendo a que pela Thesomaria geral dos
ol'denados, juros e pensões, se recebem e de.sp~ndem grandes sornmas de moedas de todas as
especies e bilhetes da Alfandega de mnito diversas
quantias ~ natm'ezas, de que pl'o"ém aorespectivo
'l'hesourClro geral, apesar de toda a circunsp'ecção e actividade, indi~pensaveis falhas' que lhe
gravão o ordenado de 600:t/Jooo réis que vence
p~lo referid,o ,lugar: I?ei pOl' bem ordenar, que
alem do relel'ldo ordenado vença mais annualmeDte o sobred.ito Theso'Uf'eiró g~ral, a titulo de
fàlba a quantia de 20a:tf>000 réi ~ pagos na forma do co 'tume pela folha do Real Erario, O
Gondo de Aguiar, do Conselho de Estado e PI'esidente do Real EI'ario, o ~enha as 'im entendido
e faça executar com os de pachos necessa'rios,
sem rnhargo de quaesqi.ler leis, regimentos ou
disposiçfJes em contrario. Palaeio do Rio de lanei·ro, em 5 'de Maio de 1810. -Com a rubrica
do PrinGipe Regente Nosso Senhor. - Ea;trabido
do Liv. 2· de Reg. de Decretos dos annos de lS09
4 Julho de 1811 a {l. S4.

PROVISÃO DE

MUDuscripto

5

DE MAIO. '

~utheDlico.

D. João por graça de Deos, Principe Regente
de Portugal, Bra~il e Algal'\'es, etc. Faço saber
a vós Governadores interinos da Capitania da Bahia, que me forão pre entes em Çonsulta do meu
Conselho Supremo Militar de JusLi'a a carta do
v,osso antecessor nesse Gov:eI'OO, de 9 de Agosto
de'lSoS, em que arguia Q Juiz de FOl'a da Villa da
(;achoeira, José Raimundo de Pas os de Purbem
Barbosa, de estorvar o recrutamento IJue por sua
ordem se fazia na mesma Villa, chegando ao
excesso de pl'ender hnm Capil<io das Ordenanças
encal','egado de proceder a elle, e autuado juntamente com o Sargento l\Iór, oh pretexto rle injuria
feita ao seu cargo, e p"o videncias necessarias para
acautelar e pre,'enir as desordens que se podiáo
seguir de tão estranho procedimento; a do Juiz
de Fóra de 2 de Dezembro, e a da Camara de 26
de Outubro do mesmo anno, em que se queixavão
do despotismo e irregularidade6 com que os Officiaes das Ordenanças fazião os recl'utamentos, e
dos excessos e violencia que praticava o Capitão
1\101' Antonio Brandiio Pereira Marinho Falcão,
pedindo-se-me providencias saudaveis para repri:'
mi-los, evita-los para o futuro; e a do mesmo
Capitão Mór, que me repre enta va as sobrançarias do Juh de Fóra com que eslorvára os recrutamentos, e dos excessos e violenci·as que pl'aticúl'a, vilipendiúra e aviltiJra as prerogativas e
privilegias dos Officiaes das Ordenanças, e se
e 'cusaTa do que obrava para repellir estes excessos, e a informação que sobre torlos os factos
nellas conteúdos deu f) Desembargador dessa
Relação, Lomenço Vieira d' Ar.ochéla, nomeado
por "ós de ordem minha, para examina-los e
inquiri-los; e constando destas averiguações que
se o J niz de Fóra não estorvou directamente os
recrutamentos com as prisões de hum preto, sol(lado das Ordenanças, por haver entrado no portão
do quintal das casas de sua residencia para prender hum recruta que a elle se acolhêra de outros
pretos tombem soldados, que acompanha,'ão ii
Antonio Pedro, preso para soldado, e que se lhe
escapára com a mesma guarda e salvaguarda, e
do proprio Capitão das Ordenanças, Custodio
Fernand.es. encal'l'egado do recrutamento, o fez
indir'ectamente porque destas prisões resultoQ
iotimidarem-sc os Offic:iaés incumbidos destas' diligencias, e, receosos de algum motim, absterem~se
de coülinua-los com detl'Ímcnto do Real servico,
e muito mais com o injuridico procedimento 'do
auto de injuria que formou contra o dito Capitão
e Sarg-ento Mór, prctextando injuriaP,ü o seu cargo,
porlJueestes publicaviio que elle estorva,'a o recrutamento, e passando ii sentencia-los e condemnalos com manifesta injustiça em seis mezes de prisão e 200.,'t,tlOOO !'éis para as dp.spezas da Relação,
e quatro annos de degredo para o presidio do
mor!'o, sendo além di o, muito rep!'ehensi ,'eis os
factos de abusar da jUI'isdicção, que com outros fins lhe fôra confiada, para com ella vingar o que
suppunha oífensa par~icufar, coiJrindo com especiosos pretextos O que só era effeito de mal en-
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tendido capricho e falso pundonoF, mandando
prend~r o Sal'geuto Mór Antonio Joaquim, quando
fa'l:ia as listas das Ordenanças; a Francisco Gonçalves Costa, a'casa do mesmo Capitão ~lór, talvez
por desacatar-lh'a em p-aga de lhe terem entrado
os 01Jiciaes' da (}rrlenança na sua re idencia, com
o pl'etexlo de que erão réos no seu Juizo quando
não de-vião ter este comportamento, porque o
excesso pou-co lou'Vavel dos Officiaes das Ordenanças não devia remediar-se por este mudo
estranho c l'eprehensivel; e sendo outrosim e' idenle que O Capitão Mór abusou lambem das
faculdades e regalias do seu po to, mandando
por acinte, e por estorvar que se executasse a
sentença.que se proferira -no auLo da injuria, avisar
a Companhia das Ordenanças compo ta de Oflioiaes de J IIstiça para ir passar revi ta ao seu
quartel, quando nunca foi coslpme juntar-se senão na casa da Camara, e ha,-ião longos annos
que se não a yj 'avão pOl' ser isto, proprio tIe algum
Gaso extraordinal'io, e em circunsLancias forÇo<> as
fazendo com este inconsiderado procedimento
EJUe não bou \ e~se hum Official desembaraçado
para cumprir os mandatos do Juiz de Fóra, e
praticando o outro facto de mandar prender o
AléaitIe na occasião em que e.x;ecutava na sua
casa a prisão de Francisco Gonçalves Co~ta por
se persuadir erradamente, que na lia casa era
desacato executarem-se mandados de justiça, e
por querer cumprir a ordem illegal e despotica
que lhe fôra communicada pelo vOS'O anteces~or
para prender 'os Ofllciaes de Justiça por tantos
dias quantas fos~em as horas que estivessem os
das Ordenança presos por ordem do Juiz de Fllra.
E teudo con itIeração a todo o Teferido que verifioou na minha Real pl'esença, e <luerendo que
não fiquem impullidos os estTanhos e irregulares
pI:Ocedimcntos do .1uiz de Fóra e Capitão 1\161',
. pratioados com tanto escandalo como detrimento do meu Real servi~,o, que delles se não sigão
damnos ao bem do publico, e dos particularcs
invohidos nesta escandalosa serie de factos reprehensiveis,c inconsidp.rados,e qne para o futuro não
aconteção outros de semelhante natureza: fui serYido, por immediata Resoluçrto de30 de ~Iarço do
corrente annD, con forman lo-me com o pareceF
da, Conselho, ordenar: pdmei-ro que sejão nuHas
as sentença8 proferidas no auto denominado de
injUl'ia, não só pOI'que foi formaçlo coo o fim sinistro de ca tigar oU'ensas partlcli~ares, e tendo-se
indirectamente o fim do recrutamento, cobrindose com-o a eGIa lo zelo da justiça, mas tambem
p.orque não farão citados os réos, nem se lhes
assign.oll tempo ra7\oado para se defenderem, e
sendo assim ~enteoceados sem serem ou idos, o
que he contraL'io á razão e <lire1to, sendo, al~m
disto muito para e~ll'qnhar que a sent.ença injusta e
nuna puoferida com tantj\ iI egalidade e paixão pelo Juiz. de F6ra fosse confirmada na Relação~
segundo o qne se deve ter por findo o procedimerito,que teve CNn o Capitão l\lór,das Ordenanças, Jos.é Rodrigues dos Anjo , C) Ministro
informante argu inu o-o de prei uizo pela diversidade
com que depô7. quando foi perguntadO', havendo-se por perdoado, e sendo alliviado da prisão-,

qualquel' que sej:a o estado de seu processo, ainda
estaudo condemnado e cumprindo qualquer pena
flue se lhe impoze se, pois mel'ece tIe culpa a
sua timidez no r;neio dos bandos e -partidos 'que
não erão do inconsiderado proceclimenlo dos dOliS
autores uelle, além, de ter já solIril1o alglilll castigo
com o tempo que tem tido de pri ão : terceiro que
.façais chamar 11 vos a presença O sobrediL{} Juiz;
de Póra e Capitão ~lor, e publicamente os reprehendais muito sizu_do e asperamente, estrahando-Ih~s 00 meu Real nome o eu pueril e illegal
cumportamento, declarando ao Juiz de Fúra que
quando se reputasse oITendido no eu decol'O pela
indecencia da~ prisões na sua me ma ca a, nunca
de\'ia \'ingar-se por sua prqpria autoridade, abusando as im da jurióJicção que lhe confiei, e
dando causa a bandos e motins que devia antes
tolheI' e vedar, e a que se estor\'as'e o recrutamento em despro\'eito do meu Real serviço, e que
por piedade, e por e flerar que não praticarit jámais factos de semelhante natureza, o não hei por
escnso de servil' nos lugares da Magistratura; e
ao Capitão l\lúr fareis sabei' que deve ficar entendendo, que tudo quanto obrou com os Omciaes de
Justiça lte inCLll'i[ll, despotico, abusivo, e digno
de severo ca tigo do qual he relevado por elfeitos
.da minha Real clemencia, permitlindo-Ibe a continuação do posto na persuasão de que não to1'narú a mostrar-se indigno delle: qnarto que os
recrutamentos daqui em diante se fação com toda
a rrgularidade, evitando-se pri 'ões tumultuarias,
e diligencias feitas por negros para pren.derem
mancebos brancos, no que "[Ii oJfeosa do capricho
e decencia por ,se deverem extremar os brancos
dos pretos, eyitando-se desta maneira desord.ens
-que podem gerar graves consequencia : quinto)
que me deveis apresentar llUm plano regular que,
conf'OJ'me as 'ircunstancia do pa~z, seja mais Gapaz ele enoher o fim, sem grave detrimento do Real
sern-iço, e do recrutamento das mesna""s tropas, e
sem olJ'ensa do bem publico e p-articular dos
meus fieis vassalJos: sexto, que a Companhia de
Qrdenança composta de (}IJ'~-eiaes de Justiça só
será chamada á ca-a da Camara cna occasiões
de re"ista que devem er ral'is imas" e em casus
e circunstancias extl'aordinarias, e de snmma
precisão, e"jtalld<J-sc sempre que não.laltem OffiGiaes para cumprimento (los mandados de just-iça: setimo, que está minha Rea,l Resolução será
registada nos liv os d;J. Secrelat'ia dcsse Governo
da Relação, da Camara da Vijla da Cachoeira. (}
que tudo fareis executar da maneira recontada, O
Principe Regente o maonou pelos Conselheiros
de Guel'l'a abaixo assignado . Dada nesta Cidade
do Rio de Janeiro. - l\lanoel Candido de Mello
a fez aos 5 de laio de 1810, - Pedro Vieira da
Silv,a Telles a fiz escrever, e subscrevi. - Francisco Antonio da Veiga Cabl:aJ. - D. Franci~co
de Souza Coutinho, - Por immediata Resolo.çãlJ>
de 5G de MilrÇO de 1810.
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DE MAIO.

authentico.

Atteçdendo ao q11e me r'eprese'ntou ioão Rademaker, le tre d,o ,'Príncipe da Beir'a, meú
muito, amado e pre7.ado filho: hei por bem que
pelo Real Erario se lhe' entregue 'aúnualmente a
quantia ele 200:tj)OOO réis a titulo de ajuda de
custo para casas, pagos aos qoatteis pela folha
re pe,cth a. O COlide de A-glliar; Pre;;ideute do
meu R~al Erario, o tenha as-im entendido e faça
executar não ob,tallte quae -quer lei,? ou dis"posiçÕdS em contrario. Palarió do Rio de JaIH!iTO, em 7 'de Maio de 1 S) O. - Cum a rubrica do
"Prinqipe Begente Nosso 'SenhO". -Ea;ll'l1ltido do
Liv. 2 u 'de Beg. de DeCI'eto3 dos annos de 1809 a
'Jullto de 18/1 a fi· 87'

este respeito se de,'e dar. Outro,sim, que,na ellcaleI' ,da Altandega: que fôr levar o Guard,a-i\lór
ou Cuarda da Marinha sejão couc!1,lúdas a, cart~~
e malas pora terra, e logo logo entregues ao Admini:trador do Correio pOl' algum JosGuardas da
mesma AI{andeg'a. Deo~ guarde ,a Vm. Rio de Janeiro, 9 d<l Maio ele 1810. - Conde de Aguiar.
- SI'. José Autonio Ribeiro Freire, Juiz e Ouvidor Ja Alfandega. - Liv: Iode Reg. das OrdeM
fi. ~128.
"
ALVARA' DR

9

DE MAIO.

Cc!11. llra'z. - Delgado.

'; Eu O Principe Regente foço saber aos que I)
presente Ah ad 'irem, que ha"endo-me rep.'esentado o Conselho da minha Fau'nda em Con~ulla que fez subir ii minha RI'ol p,'csença, que aI!'
" ,
pro"\iidencias saudaveis'que eu filra sen ido deorePl\OVISÃO DE 7 DE MAIC.
tal' nas Cartas Regia' de 24 ,le Outuhro ue f8oo,
e de J7 de J o"embro ele) 805, a fim de consolil\Ianuscriplo uuthentico.
daI' e amortisar' a dhida antigo, 'com que se achaD. 'João por graça de' Deo , Pdncipe Regente de '\'a gl'a\ada nesta Capitania a minha Real FazenP'orturral e dos AIganes, etc. Faro saber a vós De- da, lião se tinh,iO podido ,'el"ificar, por se não hao
' J
•
·scmba'rgador
Ouvirlor desta Comaroa,
que o, UlZ
verem apre entado todos os 'Credores com os seus
da, se;;rllarilJs da Villa de Resende me repre 'en- titlllos e papeis correnles, \'ulgarmente ehamad~s
tou lhe seria difllcil o desempenllO de seu deve- letras, apezar de erem chamados POI' Editaes ar~
Tes' pela multiplicidade de sesmaria" em cuja fixados ne'la Côrte, e nas de mais Cap'itanias desmedição não seria prompto segundo o AlYará de te Estado', assign?ndo-se hum determinado prazo;'
25 'de 'Janeiro do annb pa~sado, por haveI' na- resultando desta falta, não só o não aber-se quanquella Villa hum unico'fàbelliâo 'e hum só Es- 'to era o total da di-vida, mos tamhem o nãcJ pO"'
crh'ãó do' Orfãós, os quar.s por niDJiamellte ,der aV'él'Íguar-se a sua l-cgalidade e cerleza, e
occupodos não potlião 'ahir, Pelo que sou servi- estabelecerem-se os meios de amortisa,la que pado' ordenar, qúe TequerenQ'O-vos os partes em recessem mois apropriados ii utilidade da minha
ca 'os taes, e in fOl'Dlando-\'(j primeiro do impe- Real Fawnda, bem do Estado, e ao direito doS'
diJilento' legitimo dos nomeados pnlo referido Credores della; e flue era conveniente aos fins
Alvará, nomeeis pes oa que' Í1'ya de Escri, ão propostos determinar-se a pena de prescril'ção
no pl:otles O da respeclÍva medil;ão e demarcação, das di vidas a todos os qne não comparecessem
a cujos'aulos se juntará a vossa nomeaç~o GOrI;l com as suas letras dentro de hu m espaço de temo .juramcntl) que lhe' deve dt'l'il'Ír o dito Juiz das po, qne se devia apra7.ar; assim como era ele' n,ese mario"- CULDpri-o a'!iün O' Principe Begente ces idade e de uti~iJade para o meu Rflol ser iço,
r 0\;50 SenhOl' o mandou -pelo i\linistros abaixo e para o bom e certo expediente das. habílitações
assigna:dos, do seu COI selh.o é seus Desemhar- fixar:-se huma' época c~rla, em que se julga sem
gadores dó Paço. João PeJI'oll\lay:nanl da Fon- c0mprehenrlidas as letl'ils da di v,ida anLig'a. eviseca e Sá a fez no Rio de Janeiro, a 7 de ~1aio· tàndo- ê assim du,-idas e arbítrios sempre eontrade l81O.-Bernardo José de Sou7.a l Lobato a fez rios ao bem puhlico e particular dos meus fieis
eSCl'ev 1'. - Franoisco Antonio de Sou7.a aa' Sil- Tassa'llos.':E te.ndo consideração a todo o referido,
Yeií'a. -Bernardo José da Cunha Gu mão e Vas~ hei por bem, conformand0 -me com o parecer da
concellos. - A cita-se a fi. 24 v. do Liv. ) o de No- referida Consulta, ordenar: que todas as di ,idas
tações das Ordcn que se êa;pedem pela 1I1esa do contrahidas até o' fim do anno de ) 797 se con'siDesC'ntblll'go do Paço.
derem antigas, como fôra assentado na extincta
Junta da lleúsão, e q"ue todas as dividas desta
natllre7.à, cujas letras e documentos não [orem
AVISO DE 9 DE MAIO.
apresentauo no Conselh0 da minha Fazenda para
as suas respectivas habilitações, dentro do prazo
Manuscriplo aUlheuti~o.
I
de tre' annos contados da data do presente AI vaO .Principe Regente No'so SenllO.r ,determina, J'â se entcmderúõ pl'escriptas , e sem acção os Cre·
que m. mande receber pelg Guar'da-iUúr, ou dõres para as pedirem jámais, como e não tivespelo ,Guarda da l\larinha, as maIos do Coneio e sem sielo c0ntl'abidas, ou estivessem totàlmeut..:
as cartas a\'ul'as que vier,em em qualqUer embar- pagas.
cação que entrar nesle pOltO; commun icanc!o-se - Pelo que mando, etc. Dado no Rio de Janeiro,
ao mestres dellas e aos passageiros o~ penas da aos 9 tle Maio de'J8lo. -Pi:UNCIPE com guarda.
lei impostas aos extra dadores do Reae direitos - Com os rers,istos con~petel1teS'.
no ca o de não entrcgarem a cartas, endo-Ihes
.achadas~ depois de requeridas, na busca que a
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ASSENTO DE

12

DE MA.IO.

Ass. da Supp.

Aos

dé l\Iaio de 1810, na presença do SI'.
J~ueas de Seabra da Silva, do Conselll'o do Principe Regente Nosso Senhol', Desembargador do
Paço, Intendente geral da Policia e Chaoceller da
Casa da Supplicação, servindo de Regedor, vin\do em duvida a intelligencia sobre o modo de
execução da Real determinação de 5 de Novembro do anno proximo passado, communicada a
esta Casa pelo Aviso de 27 de Abril do corrente
anno, pela qual se manda riscar em tOUl!JS os
Tribunaes do Reino, onde houver Relação de
consultas ou quaesquel' act05 publicos no nnme
do intruso Governado'r Junot, tudo o que assim
existir, afim de que não fique memoria de semelhante prevaricação e' tão horror@so attentado,
o dito Senhor mandando propôr ,a referida du vida
na Mesa grande aos Desembargadores dos Aggravos abaixo assignados, com assisleneia do
Desembargador Ajudante do Procurador da Corôa, se assentou de commum acordo, e por uniformidade de votos, que não podendo ser das
Reacs intenções de Sua Alteza inutilis.ar o que
então se ha"Via julgado neste Snpremo Tribunal
de Justiça, na conlormidad.e., das leis do Reino,
é pelos l\1agistrados nomeados p,or Sua Alteza,
sem hum transtOrno geral de direitos e acções
DOI' todo o Reino, onde os sobreditos julgados
se acha vão em execução, bas,taria para riscar da
memOl'i.a tão calamitoso intenallo, mandar ras}>ar e riscar, de mane.ira que não podessem ser lidas, as formulas tão sómente que no mesmo calamitoso tempo forão determinadas, e por isso
observadas, primeiro: nas sentenças e autos
publicos; seS'undo, nas Portarias porque se
regulou o serviço desta Casa; e terceil'o, nos
registos dos Decretos, Avisos ou Ordens que
vierão dirigiélos ao Sr. Chanceller que serve de
Regedor, unicos objectos sujeitos a este Tribunal de Justiça.
12

Em quanto ao primeiro artigo.
Assentou-se que se riscassem todos os começos das sentenças la"Vradas no tempo do intruso
Governo, e todos os lugarES em' que no corpo
das mesmas sentenças ou actos publicos se nomeasse o mesmo repro,rado governo; para o que
assentárão que o mr.smo SI'. Chanceller que serve
de Regedor, por meio tIe buma POI'laria "olante intimada a ·todos os EscI'ivães de Cartorios
'publicos e Tabelliães, de notas nesta Cidade, ordenasse que estes promptamente assim o obserTassem, com .suspensão de seus officio , no caso
fIe. qualquer descuido a este respeito, pondo á
margem do lugar assim riscado a c6ta marginal,.
:de ter sido riscado em obsernncia da I'eferida
,Portaria, (leclarando a sua data sem mais expl'es,..
.
são alguma.

Em quanto ao segundo artigo.
..... Assentou-se que se riscasse tão sómente quanto fosse necessario para orruscar a memoria de
TOMO I.
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tão desgraçado acontecimento pondo o Guardal\Iór Ú c6ta marginal de se ter riscado em cumprimento do Ayj'o, de cuja execução se tratn, é
tambem sem mai expressão alguma.

Em quanto ao te7'ceil'o artigo.
Assentou-!;e que igualmente se risca e no Livro do Registo, tudo quanto respirasse a memoria de tão fatal perjodo, conser"Vnnd'o-se tão
sómente o que respeitasse ao negoc~o de que se
trat,!sse, com a cota marginal como acima.
Assentou-se, nlém disto, que o Decreto que
rcgulou a formula que de~'erião pralicar- c
naquelle tempo, e que se mnndão riscar na rórma deste Assenlo, !;eja inteiramente risl'ado desde o seu principio até o fim. E ultimamente e
assentou que e,te Assynto se puzesse nn pre ença
de Sua Alteza Real pelo Governo desles Reino ,
para ser presente ao mesmo Senhor o modo da
execução que se deu á sua Real determinação. E
de todo o referido se lavrou este Assento que (I
dito Sr. Cbanceller, que sene de Regedor a!;signou com os Ministros que nelle votarão. Como
Regedor, Seabr;i,Dr. Guião,rui presente Continho,
Fonseca Coutinho, Lencastre, Rocha, Teixeira
Homem, Borges Siha~ Alvares, l\inttos, Silva,
Pereira, Dr. Souza Sampaio" Veiga, Bacellar
DI'. Faria, P.ercil'a de Barros, Tei~eira, Sal'aiva
do Am~ral.
PROVISÃO DE
Manus~ripto

13

DE MAIO.

aulhcnlico.

D. Pedro Carlos, Infante de Portugal e das
Hespanhas, etc. l?aço saber quc, tendo attenção
aos servicos e merecimento de Antonio José da
Silva Caíado, primeiro Cirurgião 00 numero da
Real Armada: hei por bem nomea-Jo Cirurgião
da Companhia dos Guardas-Marin-hns, com 'o
"Vencimento mensal de 10:t/JOOO réis, pngos pel'a
folha extraoruinaria do AI' ena I Rcal dn Marinha.
E jurando perante o Chefe de Di i ão Commandant'l da sobreme.ocionada Companhia e Director
da sua Academia, de que bem eumpl'Írá as suas
obrigaç'ões, gozará de toclos os pri dlegios, liberdades, isenções, franquezas e vencimenlOs que
cm razão deste emprego lhe pertencerem. Em firmez,a do que lhe mandei pass<;1r a presente, sellada c.om o sello das minhas armas, a qual será
registada nos li"Vl'os e mais paltes do estilo, a fim
de ser reconhecido e pago como tal Cirurgião da
Companhia da Real Academia dos Guardas-Marinhas. Quarlel General da Marinha, em 15 de
Maio de 1810. - Com ii rubrica do Serenissimo
Senhor Infante.
DECRETO

DE

13

DE MAIO.

lIIanuscripto authcntico.

Constando na minha pre~nça' que alguns lnglezes que se achão presos, se hou"Verão com muito escandalosa falta de respeito pal'a com as ceremonias da nossà Santa Religião, praticando fac-
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tos mui pouco decentes, no dia Sexta-feira da
Paixão, com o quaes olfendcrão e eS'candali ál'ão
o Povo de ta Capital, que não',devião ficaI' impu. nidos pela sua gl'avidade: tendo pOl'ém considel'ação aos Reaes Desposodo~ da Pl'inceza D. Maria Thel'eza, minha muita amada e prezada Filha,
com o Infante de Hespanha mcu muito amado e
pl'esado Sobrinho, que se hão de celebl'ar no dia
de boje: bei por hem perdoar-lbes as pena que
lhes serião impostas se sentenciados fossem. O
Intendente Geral d,a Policia o tenha assim entendido e faça executar com os despachos necessarios. Palamo do Rio de Janeiro ,-em 15 de Maio
ele 1810, - Com a rubrica do Pri.ncipe Regente
TOSSO Senhot.-Aclza-sea fl. 288v. do Liv, Iode
Reg. de Decréfios no Al'clzivo da Secretal'itc do I1n'pcrio.
ALVARA' DF.

13

DE MATO.

C()I!. Braz.

Eu o Principe Regente faço sabeI' aos que o
presente Alvará com força de lei virem,. que, desejando felicitar os meas fieis Tassallos habitadores deste vastissimo Es~ado do Brazil, fui servido,
pela minha Real resolução de 5' de Novembro de
1802, tomada em Consulta do Conselho Ultramarino, ordeqar que. os Govel'lladores e Capitães
C.eneraes, de acordo com os· Ouvi'dores das Comarcas, ouvindo as Camaras respectiva , me informassem quaes erão as Villas que peio augmento e prosperidade da sua agricultura, população e commercio precisavão de Juizes Letrados,
para melhor e mais exacta administração da Justiça, e eommodidade dos seus habitantes: e havendo-me informado o Goveroador e Capitão'
General da Capitania de S. Paulo, que aquella
Ci~ade era hum a das que nec'essita,'a mais da
creação de ]lllm Juiz de Fóra, não só porque cumprindo ao Ouvidol' da Com~rca fazei' as competentes COI'I'eições' nas muitils e distantes Villas
deJla, e exercer os mais actos de jurisdicção iohel'éntes ao seu cargo ,. não podia plenamente·satisfazer a mai obrigações, ficando muitas Teze
por fazer a Correições nas ViIla mais distantes
com detrimento do ~em do meu Ueal serviço e
da tranquillidadt public'a dl')s meus fieis vassalles,
mas tambem porque os Juizes Ordinarios por.falta do necessal'io conhecimento das minhas leis,
e pelas relaçõe de pare~te cos e amiz~des de 1'01'ça contrahidas no paiz de su,a habitação, não praticavão os de 'eres e obrigaçõe' de seu cargo com
a exactidão .e imparcialiqad~ que opvérp Ú P1:11>lica utilidade; e porque além dcstes- justificados
motivos era mui ~ltjJ que paqy,ella Çiçlad~ tão
populo a e residencia de hum GoY~rnadol' e C~
pitão General, hou vesse mais hum linistro tle'
Letras, para não periO'al' o bem publico e parti-o
cular na administraçã-o da'Ju tiça,. epal'a melhor'
e mai exacta arrecadacão d·as minhas rendas
U ,ae, crvindo o lugar 'de Proc~rador da minha
Corôa·eFazenda: querendo rcmediar estes\ino"on~
.,-enierrte 'em beneflci.o dos meu, ,fieis 1'a sa-lIo"S e'
do augmento d'a publica, féli~i'datle : hei pOI~ bem
e. me praz orear para a Cidade de S~ Eaulo e' seu

Tel'mo bum Juiz de FÓl'a do Civel, CI'imc e 01'phãos, quc servil'á tambem de Pl'Ocurador tia
COl'ôa c Fazenda, sendo pOI' este titulo Deplflado
da Junta da Administração e Arrecadação della,
vencendo o ordenado, propinas e emolumentos
qLle len o Juiz de Fóra·de i\larianna.
Pelo que mando, ctc. Dado no Palacio do Rio
de Janeiro, em 13 de,i\Iaio de 1810.-PI\JNCIPB
com guardq_-Conde de Aguiar.-Com os registos competentes,
-......,--_/
CA:R'JlA REGIA DE

13

DE MAIO'

Coll·. Bl"az. - Delgado.

Juizes e mais Officiaes do Senado 'da Camara
da Cidade de i\1acúo: en o Principe Uegente \'05
envio muito saudar. Sendo-me presente os Lons
seniços que me tendes feito nãó só em mandar
a este porto hum navio com o fim de felidtal'-me
por occasião (ta minhá feliz chegada a este Estado;' ma tambem pelos esforços com que procurastes e fizestes repclli l' os piratas que ameaç3\'ão
e a Colonia, e por havel'des em outras muitas occasiões pi'estado uteis e importantes soccorl'os pecuniarios á Capital dos meus Estados da ln dia, em
circunstancias apertadas e ardüas: e querendo
dar-vos hum publico e p'erpetuo testemunho
de quão agradaveis' me tem 'sido todos cstes
dLtinctos servicos: sou servido conoeder-,'Os
o titulo de -'Leal - de cpilc fic'ará gozando
esse Senado perpetuamente; Escripta no Palacio
do Rio de Janeiro, em 15 de Maio de 1-810.PnIKCIPE. - Para o .Juiz e mais OCIíciaes do Senad-o da Gamara da Cidade' de l\lacáo.
t

DECRETO DE

13

DE MUO.

Colt. Bra'z. - Delgado.

Tendo. consideração aos sel:y.iços feitos p~lo'
Officiaes do Senado da· Camara- e' mais habitadores da Cidatle de MacilO, na China,. mostrandÇl a
sua fidelidade não so em mandar a este porto
hum navio c.om o fim de felicitar-me por occasião da minha feliz chegada a este Estado; mas
muito principalmente pe~os esforços com que re~
pelliTão os piratas flue ameaçavão invadil' aquel~
la Colonia, além de terem prestado soccorl'05
pecU'Oiarios á Capital dós meus E tados da India:
e querendó promover a prosperidade do commel'cio daquella Cidade: bei por b~m detet'mi11ar " que sejão isentos dos direibos de entrada
nas AlfancJ.egas do' llrazil os generol! e mercadorias da China,. que se expOTtarem direitamente
"para os portos deste Estado, e pertencerem aos
meils vassallos P(}l'tuguezes, ou por sua conta
fOI'em carregados em navl()s nacionaes; fioand'o
otrfrosim independentes da navegação para Gôa,
e1sendo pOI'ém obriO'ados a eOl'iar palia ali annualmente barco elas "ias que faz a eOITe. pondencia com a metl'O'pole. O Conselho da Fazenft'a o 'tenha as im entendido, e () faça ex~(:utar COm os
despachos' necessarios. Palacio do Rio de Janei·rO'"em ,15 de Maio ele 181O.-Com a f,1;lhrica. do
pJ'incipe- Reg:entc .Nosso Sei hO,I'

°
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ALVARA.' DE

13

DE MAIO •.

Coll. Brar.

Eu o principc Regente faço saber aos qU'e o
presente Alvará com força de lei "irem, que havcndo cl'eado pelo Alvarú de 14, de Ago'Sto do,
anno passado hum Juiz dos Fallidos; para enten'der· nos objec~os desta natureza, em conformidade do que' se acha estabelecido no outro de' 16 de
Dezembro de I ?61 , e em algumas minhas Reaes
disposições; unindo-o ao lugar de Juiz Conservado!' dos p!'ivilegiados do commercio: e' con"indo ao bem rio ineu Real serviço, e ao melhor
emais prompto expediente dos nego-cios, que seja
eparado' e çbstineto como era ultimamente na
minha Côrte de Lisboa, exereendo divcrsos l\1a·
gistrado a jurisdiação que he propria de cada
hum destes lu.gares : hei por bem, revogando nesta parte' @ sobredito Alvará de 14 de Agosto do
anno passado, ordenar que o lugar de Juiz dos Fallidos seja separado do Juiz Conservador, e scr,vido
pai' outro Magistrado qlle eu houver p.ol' bem
nomear, que terá jurisdicção e incumbencias determinadas nas minhas leis e Orden Regias, e
vencerá de ordenado 500:tj)000 réis por annq.
Pelo que mando, etc. Dado no Palacio do Rio
de Janeino, em 15 de l\laio de 1810. -PnINcIPE
com guarda. -Conde de Aguiar. - Com os reaistos Gompetent,es.
ORDEM

DE

17

DE hiATO.

Manuscripto allthentico.

O CI1C'fê de Di~isão Vice-Intençlente da 1arinha mande abonar com o vencimento cliario de
huma pataca, como porteiro e guarda da Bibliotheca da Aca~cl.nia da l\1arinha, aFrancisco Solano
da Eonceca, , vencehdo huma pataca naquelles
dias em que exercer outros trabalhos a que está
determinado', óque será participado pelo Commandante e Director da dita Academia pal'a se incluir
cm relação. Quartel General da Marinha, I? de
Maio de 1809. - Com a rubrica do Infante Almirante General. •
CARl' A REGIA DE

.
Juizes,

, •

18

DE MUO.

eoll. Braz.

Ver~adol'es e Procurador do Leal Senado da ,Camara da Cidade do nome de Deos de
l\Iacúo. 'Eu o Principe Regente vos envio muito
saudar. Tendo concedjdo, por Decreto de 15 de'
1\1aio do presente anno, aos meus leaes- vassallos
estahelecidos em l\Iacúo o commercio directo do,
porto daquella- Colonia pai'a os da·E tâdo do Bra-'
zil; e havendo-lhes feito a graça"em demonstração da minha Real benevolencia ,de concetler-lhes
tambeJT,l a ise:nção dos direito de éntradll' has Alfandegó;!s d@ BraziL a favor dos effeitos da China
qu,e forem, trapsportados a bordo d,e' navios portuguezes, e'qu~ se mostre' s,çrem effeitos de. propriedade portugyeza, 011 cílrregados por conta.de
Portuguezl} : queI1endo eo daI" mais huma evidente pl;Qya. das' millhas c~nstantes diS'po.i~õcs a

ben'euciar os meus Tassallos, CfualC[uer que seja a
distancia em que residão: hei POl' bem permittir
que na Cidade do nome de Deos de ~jacáo e estabeleça huma ca a de eguro mercantil, debaL"I:o
dos principias g'eralmente adoptados pelas naçõe
commerciantes, e especialmente daquel1e que
scnirão de base á ol:ganisação da casa de egu1'0 de Lisboa, Bahia e Rio de Janeiro . .E devendo
eu esperar que hum tão uti! estabelec'imento em
Macilo de,'erá facilitar hum notavel beneficio, e
muito maior extensão ao commercio mal'iLimo,
Tisto que salvando e segurando o risco a que
antes estava sujáto, deverá animar agora a muitos a empregarem os seus cabedaes no commercio, e apro,'eitarem-sc das graças que lhes tenho
concedido, e que se dirigem. a prómo'Ver o mesmo commercio, e por eUe a riqueza e pl'osperidade nacional: TOS autori o para que dos fundo,
euja administração vos e'tá conuada, pos 'ais dístrahir aquella quantia que o estado dos me mos
fundos e ua applicação poderem pel'mitlir, afim
de os empl'egardes nas acções que hão de formal'
o fundo ou capital nl'cessal'io para as operaçõe
dn ca a de seguro que permitto se estabeleça nessa Cidade; e devereis, de acordo com o mais
nccionbtas, formaHsal' o competente regimento,
que enviareis ii minha Hegia Sancção, quando
o indil:ado regimento ejn conform,': aos reconhecidos principias geralmente adoptado', e fluando
a associação haja de ser pela qualidade e 'Posses
dos associaclos, de humn solidez tal, que mereça
a reputação e credito que indispensa1'elmente se
exige em semelhantes estabelecimentos. lUa , attendendo a distanein que separa essa Colonia de ta Côrte, e não querendo priYar os meus fiei
vassallõs uos- beneucios qne indubitavelm~nte devem experimental' pelo estabelecimento de huma
casa de seg.uro, em quanto cu não approyo o
regimento que ahi se deverá organisar e que me
devereis remetter', permitto que, estabelecida
que seja a dita ca a, e que exista o competente
capital para fazer face ás obrigações de hUIll contracto ynallagmatico, qual he o do seguro, possa a mesma casa começar logo' as sua operações,
com tanto que o Senado convenha e reconheça a
solidez do estabelecimento. O que me parecell
participar-vos para vossa intelligencia e sua devida execução. Escripto no Palacio do Rio de Janeiro, em 18 de l\Iaio de 1810. - PnI 'CIPE, Para os Juizes, Vereadores, e Pr'ocurador do Leal
Senado da Camara da Cidaue do nome de Oeos
de l\facúo.
RESOLUÇÃO DE

21

iU
DE MAIO.

Manuscripto authentico.

Antonio Vital d'Oliveira, Escrivão da Guarda
Costa da Alfandega de ta Cidade, ped~ augmento
de ordenado, quando não po a pas ar para E cl'ÍYão da Balança, que clle diz lhe toca. Parece
ao Conselho, que como os Officiaes da Fazenda
devem ler de que subsi til' para não prevaricarem,
importando muito ao bom erYiço que elle po 'ão
con$el'var no exercicio dos seus lugares decencia

ANNO DE 1810.

276

e índependencia, o que se não consegue certamente com 120 ' 000 I'éis, que para e te,Officia~lem
de ordenado sem mais emolumentos, t: aliús gra'vaelo com maior escripturação, como reconhece
o me mo Juiz da Alfandega que lhe tem recrescido; deve ser augmentatlo o seu ordenado a
250 ' 000 réi , porque assim melhor _poderú serYir, tendo -se principalmente com o andar dos
tempos alterado muito o preço das cou as, e não
podendo já ~er sufficiente o ordenado antigo que
e U1e deu, pois que tambem o lugar a que ene
pede accesso está provido, e não consta de hum
direito certo que a elle po, sa ter. Vossa Aheza
Real porém decidirá o, que mI' servido. Rio, em 18
de 1\1aio ue 1810.
Resoluçiio. - Como parece. Palacio do Rio de
Janeiro, 21 de Maio de 1810. - Com a rubrica
de Sua Alteza Heal. - Acha-se no Liv. Iode Reg.
de Consultas do Conselho da Fazenda, a {l. 17
?l. e 18:
DECRETO DE

22

DE MAIO.

Mannscripto allthentico.

H avendo, por Decreto de 21 de !\iaio de 1808,
mandado estabelecer no Hospital Militar desta
Côrte hum Laboratorio Pharmaceutico regido
facultativamente por hum Boticario, e havendo
outrosim determinado por Decreto de 12 de Abril
do anno passado que no mesmo hospital se ,erigisse huma Cadeira de l\lateria l\ledica c de
Pharmacia: e convindo para in ·trucção dos alumno desta que o eu respeétivo Lente passe com
ellés ao referido Labo,ratorio quando con,'enha darlhe as precisas lições de pratica, o que se não póde
effeituar sem o odioso inconveniente de contlic'to- de j urisdicção, contrarias sempre ii boa ordem do meu Real serviço, e do aproveitamento
que e pero consigão os que frt:quentão tão uteis
principias, vist{) que nos referidos Decretos. fôra
omissa a jurisdic 'ão que o mesmo Lente deve ter
obre o Boticario Facultativo do mesmo J~abora":
torio, como se acha sauccionada pelo Estatutos
analogos 'a e te assumpto, da Univ'ersidade de
Coimbra: sou ora servido declal1al' que ao Lente
da sobredita' Cadeira de l\lateria Medica e Pbarmacia fica nbordinado o referido Botieario qne
rege, e de futuro reger o mencionado Laboratorio
pelo que pertence ii admini tra ão do mesmo, e
da respecti,'a Botica, tudo na conformidade do
que se acha disposto a este I'espeito nos referidos
Estatuto. O. Conde de Aguiar do meu Couselho
d'Estado, Ministro -A sistente ao Despacho, e Preidente do 'Óleu Real EI'ario o tenha assim entendido e faça executar, expedindo os despachos
nece ados. Palacio do Rio de Janeiro, em 22
de l\laio de 1810. -Com a rubrica do Princip.e
Regente Nosso Senhor. - Exil'ahido do Liv. 2 de
Reg. de Decretos dos annos de 1809 a Julho de 1811
cI {l. 9? v.
0

------

CARTA REGIA DE

24

DE MAIO.

1I1aullscripto antbentico.

Honora,'el Jorge Cranurld Berck1ey, Vice-AImirante da Bandeira VermeUla. Eu o Pl'Íncipe Regente vos envio muito saudar.' A resolução que'
tanto eu, como o meu antigo, poderoso e ficl
alliado El-Rei da Gram-Bretanha temos tomado,
em conformidade e observaucia da feliz e natural
aJ/iança que entre nus subsi te, de proseguir a.presente guerra justa e neces aria, eontra hum inimigo cl'Uel e implacavel, e de reunirmos' QS nossos communs esfol'ço 'para resistir a hum aggre SOl' que se dirige a ell'eituar a anuiquilação da
Religião, e d\ssolução dos Imperilils que aind,a
existem em hum estado de Jndependerícia, exigindo pal'~ bem do feliz successo que della se e pera, flue exista hum perfeito acordo e intel]\-.
gencia na direcção das forças de mar -e terra de
ambas as Corôas, empregadas na mutua defeza :
julguei ser conveniente aos meUd interesses, aos
do meu aluado e alilS da causa commum, que o
eommandamento das mesmas forças na"acs 'estacionadas em Portugal fosse commettido áqueJ/e
omcial que Sua l\lagestade Britannica tivesse
nomeado para commandar a sua.E quadra dp.stinada para pré-ervação, segurança e defeza do~
meus Reinos de Po,'tugal e Algarves, e dominios
adjacente~; e achando-me informado de haver
sido li ,rossa pessoa que Sua Magestade Britannica
confiára o commando da Esquadra .actualment~
encarregada de1mma tão jmportante commissão;
constando-me semelhautemente quanto ~eria agrada,'el a Sua l\lagestade Britanniea que eu vos mani festasse igual confiança, app,la~dindo eu huma
tão feliz escolha, por serem tão conhecidos e
c?nstantes os importantes serviçQs que tendes
rendido ao vosso 'Soberanno, a intellig~ncia , valor e intrepidez que vos distinguirãó ,em todas as
acções em que vos tendes aehado : hei por bem,
por todos estes respeitos e para dar a Sua lVlagestade Britannica mais huma eyidente demonstração da minha aJberenc,ia ao systema de allÍança
que nos liga, confiar-vo na qualidád~ de Almirante da mi nha ArlJ1ada Real, a qúe vos promovo,
o com mando em chefe das minhas forças navaes
estacionadas em Portugal, em Cl,ljb posto e exercicio gozareis de toda a autoridade, prerogativas
e preemincncias annexas a hum tão importante
cargo: o que assim me parece participar-vos pau
,rO,ssa intelligencia. Escripta no Palacio do Rio de
Janeiro, aos 24 de !\iaio de 1810. -PRINCIPI':.Para Jorg~ Cranfirld Berckley.
I?ROVISA0 DE

30

DE MUO.

lI1anuscripto authentico.

O' Conde de Aguiar, do Conselho r de Estado:' etcl Faço saber á Junta da Administração e
Arrecadação da Reál Fazenda da Capitania de ~ii·
nas Geraes, que sendo presente ao Principe Regente Nosso Senhor', novamente, a conta dessa
Junta, datada em 29 de Outubro de 1808, sobre
a. pouca ou nenhuma utilidade que resulta. do es-
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taiJelecimento do Jardim BOlahico e fabrica de
ferro nessa Capitania;' foi' o mesmo Se'llhor er, 'vido dótermina,; que essa Junta rafa susl?ende,' a
despeza (Iue se loz com o Jardim Botanioo e com
o nallll~aJista José Vieir·a. O que se lhe 'participa
para lhe dar a suá devida·exeoução. Luiz Venancid Oltoni ri fez )lo'Uie de Jábei'ro, aos 50 de t'llaio
de dho. -:Anlonil1 i\latianno de Azevedo a fez
esere,'er.-Conde de Aguiar; -Err.tl'ahida a {l. 16
elo Liv. 2° ele Reg. e Pl'ovi.~õcs ea'pedidas pela Contadoria Gel'ál da scgurtaa tRepal'tírii.o do Thesoàl'o~

D.I;:~nETO',DE ~O

,DE

~rAlO.

Manuscripto authel1lico.
I }'or justo
;motivos qll~ me farão presentes,
hei por bem q~le o Continuo' da The ouraria geral
P,as tropa desta Curt!) vença o ohIo d~ 120:tb
féi~ por, anno, em Illgar do vencimento que actualmente percebe ;,,', erificando-se esta graça no
actual empl'cgado Jo é Pedro da Gama, e nos
que lhe suçqederem. O Conde d,e A.guiar, do
meu Conselho de 'Estado e Presidenle do meu
,Real Erario , o tenha assim entendido e ('aça exe.cu~ar com, os de~paçhos necessarios. Palacio do
Rio de Janeiro, em 30 de i\laio de 1810 -Com
éj rubl'Íca do Principe Regente Nos o Senhor.Ea;lnlhido do Liv. 2" de Reg. de Decret?s dos anno
rle 1809 a Julho de 1811 (I {l. 99.

OnDll'M DE

30

DE MAIO.

Manuscdpto authentico.

O Cirurgião Mór da Real Armada fique na intel1iO'encia, que h'as informáções que me deI' da
data desta em diante, relatil''as Ú mole lias chl'onicns da ressoas da màIiitha'gem que se -achaI'edI
no
pifal'Real' da Márinha, de"erá especificaI'
com to(la a individuação quae são as s'uas mo,lestias, ou funcções de qne estas os 1)'ri I ão, e
aqnellas a que podem ser a-pplicados. Q"-'arlel
General da Marinha, 50 (le Maio de 1810.Com a rubri~a do Infante,.Almir·unte General.

'Elo

'.1

CAnT A nE(iI4 DE

.,'

30

Coll. B\·az.

Juizc , Ycr'tadores

DI> /dAIO•.

"

~~ Pl'oem:ador do Leal

~Pl1a(.lp ~ ...çarpura da Ci~ade do "ome de Deos
_~e l\laçi!o. Eu o ,l?r~nclpe Regente, os envio muito
pandar Quer.\<odo dar a9 m.e~ {je~s e lejles, ,as-

li,allos estabelecidos nesta Çida,ue de MacúQ, hu~yidcnle deP101') tração do apreço que delle faço,
.e da emq~cia Fom que pro~J,1~'~ pl;OmO'l'er i a
p~9spevic.la e (\es~a IjI\ll ha jjTI,P.o.rlanle, e leal Colonia, e reconhecendo que.' a9, eUas lan.~agen!i, oe ,
prerogatil'as que são dirigidas a animal' o commercio e navegaçãõ' daS-possessões maritimas,
são as mais.-condueentés promover a felicidade
dos po"os, a riqullza nacional ~ a agricultura,
industria c população": fui' servido por Decreto
-de 13 1de Maio do correóte annô,'conceder áqueI-!.Di ,meus 'fieis. iHl.ssàllos o' c;ómm..ercio fUre.cto dárO~,lO

I,

27'

quelle 'por'lo p'alia os do, Estãdtl do Brazil, -com a
isenção db direito de ehtrada I nas AI fondegas
estabeléeidas no mesmo E tado, a favor de todo
aquelfes. efI'eites da China que fossem conduzidos
e tran_pohados a bordo de navio P'()l'luguezr., e
que lo 'sem de propriedade ou carre~ados por
conta delle hllbital1le~ Portuglle1,es meus "assallos; mas dirigindo.. c a minha patemal affeição a
j',norecer aquelle seu licito commercio que agora
lhes facilito coto ião 'generosas concessões, deola1'0 que não permitlil'ei que de semelhante graça
se igão o abusos suggerido pela mú fé, e que
se encaminharem a fazer passar pOI' pl'op"iedade
portugueza a que ornão foÔr, senão de n me: por
tanto "OS hei por muito reeommendada toda a
"'igilancia exame, fim de se oh, ial'om todas e
qllae quer fralldes, ol'denando, como'I)Or e ta
ordeno, que 'ejão punido.. seu autore na conformidade das leis est'abelecidas a respeito de semelhantes preva'rícaçõe. () que :\ssim e pareceu
participar-vos para "O a intelligencia e sua de,'ida execução. Eseripta nô Palacio do Rio de
J.aneiro, em 30 de Maio de 1810. ~ PIlINcIPE.·Para os Juizes, ereadOl'e; e Procurador dúLeal
Senado da Gamara da Cidade do Nome de ))eo
l\1acáo.'
'

o

a

ALVAnA' D.O

.1.0

DE' JUNIlO.

I,

Coll. llrnz.

Eu o Príncipe Regente fll "0 Isabel' aos (Iue este
A.lvará com Corça de lei "irem, que, ue, ejando
promoTel' a felicidade de todos os meus fieis vassa1l0s, e dependónuo e ta em grande parte de gozarem elles da maior eg-uran a pessoal, e do
llireito de propriedade que se não pode conseguir
sem muito exacta, activa e impar 'ial administração da Justiça Ghil e Criminal; con tou na Qlinha
Real presença, pela I'cpresentaçõe do GOl'el>nador e Capitão General da Capitania de i\lo.ambiIjue; 'de 22 d'c Julho de '18u5, e de 25 de Janeiro do
correllte anno, que e 'teutil e importante objecto de
publica prospel'idade nãe_ pocha obter-se na Capital' daquclle Govel'O'o pbr falta de flOm Juiz de Fórl!,
com quem se reparti sem o , muitos e laboriosos
cargos que occupava '9 OU"idor daquella COll1\1rca, e que não podia bem de empenhar por mulLiplicadtls e aruuo ,j sem /tl'a, e ,detrimento c\o'
meu Real er iço e d@ b m publico e parLiclllar
.daqlldl'a 'mpOl'tuflte 'Oolonia, em tlue bavia hU)Il
- ó Alagistl'ado' ouja falta ou impedimento tornava
diffici! a ad.micistl'ação puhlica ~.,recabind a .jurisdicção em pessoa de libuir.las'do conhecimento
dàs minha leis, e_im licj)Qas nos interesses do
paiz, além de não IJaTer pessoa douta c zelosa
que fisea'liSa sé d ' rÍfeti tR aes di'reitós, servindo
de Procurador da minha Corôa e Fazenda; e querendo occorrer a c tes inconveniente, que, sobre
,serem ,damno '(i)Sl ao d1ern do meu neql ser.vi,ço ,
o1I'endem os direito" ao "meus fieis "a saDos habitadores daquelIa Capitanip';, q'ue por ser r,emota
. não 'merec.e men'as os U](tus~ouidados e dps 'e~.()s:
hei' por b'em e me praz I CFear para í1 Cidade de
l\lro~a~bjque e: seu. termo:.hum~ Jui!, de FÓ'a 40
j

?O
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,Civel, Crime e Orlãos, que sevá reputado Lng;lr
de Correiç;io ordí ll;a ri a, e ,·encerá o linistro que
o servil', o ordenado, propinas e emolumentos
que vcoce o Juiz de Fóra da Cidade de S. Felippe
,de Benguela: e hei outrasim por bem determinar
que o mesmo sina os, lugares de Procurador da
minha Real Fazenda, Deputado da Junta da Administração della, Auditor da Gente de Guerra, e
Provedor das Capellas e Residuos, ficando o Ou"idor ela Comarca oonservaouo a serventia dos
lugares de .T uiz da Alfandega e Provedor das fazendas dos defuntos e ausentes com os mais que
lhe estão annellíOS,
Pelo que .mando, etc, Dado no Palacio do Rio
de Janeiro, cm o 1° de Junho de 1810. - PRINCIPE com guarda. ~ Conde de Ag;uiar. - Com
todos os l'egistos compete:ntes.
CAR'IA, REGlÁ DE. 2 .D,E JUNHO.

Coll. Braz.

Juizes, Vereadores e Procurador do Leal Seo ado
da Camara da Cidade do nome de Deos de lUac-áo ,
eu o Principe Regente vos envio, muito saudar.
Havendo por D,ecreto de 13 de Maio do presente
anno concedido em-beneficio dos meus vassallos
existentes nessa Cidade, a iSeJlção de direitos de
entrada nas Alfandegas dos portos do Brazil para
todos os generos e mercadorias da China que se
exportarem directamente para os portos deste Estado e pertencerem a,vassallos nacionaes; sou servido,para e,·itar qualquer in teJligencia que se queira dar de huma maior extensão a esta gl'aça, mandar-vos de,clarar: ql,le dIa se limita simplesmente a
re peito dos geneI'os que forem pertencentes aos
meus vassallas que residem nessa Colonia, e
transportado sem eus navios con truidos nos estaleiros ,dos meus dominios da Asia, não comprehendendo por tanto este favor a qualquer navio
ou pI10priedade nacional indistinctamllnte " mas
unica e singularmente aos qne ficão já indicados:
o que as im me paI'eceu participar-vos para vossa
intelligcncia, e pava que .assim o façais executar
a touos os mestres das emb'arcações portuguezas
que ahi apoItarem, a fim de ql}e saibão que lhes
nao he transee:ndente a disposição daquella graça.,
e'que conseguintemente oSlefl'eitos que trouxerem
deveráõ pagaI' 'os direitos que se achão estabelecidos nas respectivas Alfandegas. 'Escripta no PaIlacio uoRio de:Janeil'O; em 2 de Ju'nho de 1810.
- JlRINCIPE. - Para os Juizes, Y,el'eadores e Procurador do Leal Sebádo da Camara da Cidade do
nome de Deos de Matáo.
CART A REGIA DE

5

Coll. 'Braz.

D.E JUNHO.

tir que·,nessa Cidade de l\'I,acáo se estabelecesse
homa loteria, afim Cf\le do'producto della podessem ser convenientemente soecorridas a Casa e
Hospital c!.a Mi el'Ícordia dessa Cidade de lUacáo ,
.casa de Expostos e Odios, e outros semelhantes.estahelecimentos pios; e sendo os meus Reaessentimentos sempre propensos a proteger a causa
da humanidade, efrpecialooente a beneficio dosmeus fieis vassaDos; sou servido permittir que se'
abra annualmente ncs a Cidade, debaixo da di,recção do Senado, huma loteria á semelhança da
que permitti se estabelecesse a favor da casa da
l\lisel'Ícordia da Cidade de Lisboa: e determino
que o producto daquella Loteria haja de ser applicado pelo Senado para manutenção e SOCCOl'l'odaquelles pios estabelecimentos, deixando tI discrição e prudencia do mesmo Senado a repartição deste soccorro, segundo a exigencia das peculiares circunstancias em que se achar qualqu,er
daqnelles estabelecimentus: e sou outrosim servido, que na ordem destes soccorros que mando
subministar a titulo de causa pia, sejão classificados os auxilios que muito I;ecomme'ndo se prestem ás Igrejas de Timor e SOIOl', para que sejão.
TorneciJas de paramentos neúessarios para a celebração do 'culto divinn, em quanto n,10 mando
estabelecer por 11tlm modo mais p,el'manenté,
rendimentos destinados para a fabrica daquel1as
Igl'ejas. Ordeno outrosim que deste particular
ramo ue rendimento proveniente da loteria, haja
de fal,er-se escriptul'ação separada; e que, deduzido da rcceita e despeza () liquido resultante,
hajão de se mencionarem as applicações para que
este se empregou; e de tudo me dareis conta com
a precisa exactidão e regularidade por esta Secl'etaria de Estado dos Ncg.ocius da ~laJ'inha e dominios Ultramarinos. Escripta no Palacio do Rio de
Janeil'Ó, em5 dcJunho de 181O.-PRINCJPE.Para os Juizes, Vereadores e Procurador do Leal
Senado da Camara da Cidade do nome de Deos
de Macúo.
O1IDEM ;DE

15 ,DE

JUNHO.

Manuscl'ipt'o authentico.

O Cirurgião l\iúr da Real Armada fiquc na inteiligencia de que tendo nomeado para Cirurgião
da Companhia dos, Guardas-Marinhas, Antonio
José da Silva Calla,do, o deverá considerar só
ligado úquel1e seniço, e não a ~ualquer outro
que por detalhe lhe pertencesse, assim 'como o
soldado José Torcato GambÔ,a, do primeiro Batillhão da terceira COmpanhia da Br~gada Real da
Marinha, foi mandado para o Hospital Real só
para o fim de continuar os estudos cirurgicos que
tinha principiado. Quartel General ,Ia Marinha,
15 de Junho de 1810: -Com a rubrica do Infante Almirante General.

Juize , Vereadol'e e Procurador do Leal Se.AVISO DE 19 DE JUNHO.
nado da Camal'a da Cidade do nome de Deos .de
1\lacllo, Eu o Principe Regente vos envio muito . c
Manuscripto autbentico•
. saudar. Ten'do tomado na minha Real considera- l.
cão as repre 11nta ões que fizt:Ste subir á 'minha
Havendo o Principe Regente Nosso Senhor orReal'pre ença " para qne eu me dignasse permit- -denado, que, afim de se conhecerem logo os na·
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vios fóra d q barra, todos os que fh:erem a naveaação do mar alto issem na sabida ~ quando del;ep;t
~ista u.a),bal'l'a, buma bandeira ç]istinctiva"propria
e particular a cada bum delles: he Sua '~I~eza
Real seHido que a Mesa do Despacho Mal'ltlmo
.no auto do despacho de cada navio, exija dos
respectüos Mestres declaraçãp da bandeira .que
adoptão, pal'a dar a conhecer 05 seus na;vlOs;
declaração que a Mesa deverá communicar ao
,Alviçareil'o Mór, l\lanoel1\loreira, .do Santos. O
que Vm. fará cumprir. Deos guarde a Vm. Paço,
em 19 de Junho de lSlo.-Condedas Galveas.Sr. i\lanoel Pinto Coelho.
ORDEM DE

23

DE JUI''ilIO.

Manuscripto anlhcntico.

O Cirurgião 1\161' das Armadas regulando-se
pela Ordem estabelecida em navios da Esquadra,
quanto á deserção da marinhagem, ordenará ao
Almoxarife do Hospital ReaH\lilitar, que para o
futuro note todos os serventes empregados no
dito Hospital que desertarem r para que supprimindo-se-Ihes os salarios que ti"el'em vencido,
estes fiquem' em deposito, para senil'em no primeiro pagamento que se fizeI: dos serventes existentes, do que dará conta a este Quartel General
'nas partes do estilo, e esta mesma ordem fará
logo publicar pal'a que chegue á notieia de ~odos.
Quartel General da Marinha, em 25 de Jun')lO de
1810. -'- Com a ru brica de Sua AI teza o Serenissi~no Senhor Infante Almirante General.
DECR'ETO

DE

23

DoE ,)CU

'no.

cuide em prover por -todos os modos a egurança pessoal', e do direito de propriedade, de que
devem gozar todo os meus Tassallos, a abrigo
das leis e da publica autoridade; sendo além
rli to necessa;'ió q~~ baja naquella ill~ P9pulosa, e em que reside o Governador da Capitania,
hum Magistrado que seja Auditor da gente de
guerra, para o competente eonhecimento e castigo dos cl'imes dos militares, e promova os interesses da minha Corô'a e Fazenda, er indo de
Procurador deUas e Deputado da Junta da Administração e Arrecadação da Real Fazenda, não
bastando o Ouvidor da Comarca, pelo muito e
laboriosos encargos a que tem de satisfazer, e
pela distancia que ha da referida VilIa, JlOje em
dia mui florente pela prosperidade da sua agricultura e Commercio, a do Aracati, onde residem os Ouvidores: querendo remediar torlos estes incon,'ellientes) e outros que se tornárão dignos
da minha Real consideração, e ajustar o bem
publico com o do particulares, para pl'Osperar
a felicidade geral: hei por br-m e me pr·az crear
'para a mencionada VilIa da Fortaleza e eu termo, hum Juiz de FÓI'a do Civel, Crime e 01'fãos, com o ordenado, propina e emolumentos
que yence o Juiz de Fóra de Pel'llambuco, que
servirá tambem de Juiz da Alfandega, auditor da
gente de guerra e Procurador da Corôa e Fazenda e Deputado da Junta da Administração e Arrecadação della, e exercerá toda a judsdicção
que conforme as minhas leis e orden compete
aos referidos lugares e emprego.
Pelo que mando, etc. Dado 00 Palncio do Rio
de Janeiro, em 24 de Junbo de ISIO.-PRINCIPE
,com g,u~rda. -Conde de Aguiar. - Com os "egistos competentes.

Manuscripto autbcntico.

,O Conde de Aguiar, do Conselho d'e Estado , ctc. Mandará pagai' aos herdeiros do fal,lecido José Barbosa de 1\hmdonça, a quantia de
2:419.tí> 110 réis, importancia por que foi avaliada
a chacara que mandei unir á Fázenda da Lagôa
de Freitas. Ralacio do Rio de 'Janeiro , em 25
de Junho de IS10.-Com a rubrica do Principe
Regente-Nosso Senhor. -Ea;trallido do Liv. 2·
de Reg. de Decretos dos atlnOS de J S09 a Julhó de
J8JJ a fi. JJ3.
ALVARA.' DE

24

DE JUNHO.

Coil. 'Braz.

Eu O ,Princípe Rtgente faço ~<\1)er aps que este
Alvará com força de ltli ,-irCWl, i<}ue cO,nstando na
minha R.eal presença os damD;0S e inconveniente.s que so/Ji'e o bem do .mçy Real s,erviço e o dos
.meus .fieis vassallos ba);>,itadores da Vil/a da Eortaleza, na Cpmarca do Ceará, .por falta de hum
Juiz Letrado que decida com mais intelligel)cia
e inteireza os pleitos civeis e criminaes ,. previna
.com exacta e '-igilante policia os delictos, e castigue o:; qpe os commetterem, 6scalise a arreca4<\çãQ de meus Reaes dil'eito~ na. Alf,wdega, e
<os que :de .0,9VO se estabelecêrão, cuja percep.Ção exige mais oonhecimentos e "igilancia; e

DECRETO DE

24

DE, JUNHO.

Manuscripto aulbcntil'o.

Querendo remunerar e demonstrai' a Pedro 1\1'acJlado de lirauda, do meu Con elho, e Acolito Patl'iarchal da Santa 19reja deLjsboa, a satisfação que
tenbo dos seus erviços, pela distincção com que se
portou na restáuração e de reza do Reino de Portugal contra buma,columna do Exercito Francez, e
na de outros postos que lhe forão oonpaçlos como
l\lajor do Batalhão dos privil~iaàos de ossa Senhora da Oliveira de Guimarães, em ql,1e mostrou
os seus talentos, animo ~ intrepidez" não se
poupando a. despez-as, perigos e tra.balhos, expondo a sua vida com exemplar valor e constancia prQPl'ia de hum vassallo fiel; e por coufiar
que cm tudo .() mais de que o encarregar, me
servirá mu ito a meu co.nteQtamento: hei por ])em
fazer-lhe m.ercê de hu,m lugar ordinario, de Desembargador do Paço, e da ~iesa <;la Conseiencia e
. Ordens. O mesmo Tribunal () tenha assim entendido e lhe mande passar os despachos necessarios.
Palacio do Rio de Janeiro, ,em 24 de Junho de
J81O, -Com a rubrica'do Principe Regente Nosso Senhor. -Acha-se no L,iv. J' 4e Reg. de Decretos a fi. 77:
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PORT ARlA DE

28

'DE

;Ju'rmo.

'"

ManllSCl'ipto alllhenlico.

O Thesoureiro da Real Capell'a pague 'pela -rei!.
lha da mesma Capella 200:tj)ÓOO l'eis por anno, a
Jo'aquim Vieira Borges, P,'esbytero Sccular, como
'conros 01' do J1Umero da Real Capella, com o "en-cimento de 29 de l\laio pl'oximo pas aclo em dian-te. ]i; com o competente conbecil1lC'nto dê rccibo
'lhe será le"aua em conta e$ta dcspeza~ nas C(lle
der de seu Tccébimento,
de Janeiro, em 28
dE! Junho dI; 18, o. - Com a l'ubrÍl:a ele Sua Excellencia. - ''A c/ta-se lei {l. 80 v. do liv 1'0 dIJ Reg.
de Al1isos e Portarias da Fazellda' I:..eaL, TI'O Archú;o
da Secl'etari(1 (Lo Imperío.

Rio

lf

':

I,

PROVISÃO' DE

,

2

DF. 3'uLIIO.

"

, l\!aotlscriplo uU11,,:n'liço,
,.

lJ)

O Conde de Aguiar, rlo Conselho d'Estado, etc.
Faço sabei' á JUllta da Admini tl'açiio'e~rJ'cicac1a
ção da Real 'Fazenda da Capitania de S, PaulI!):
·que sendo pre. ente ao Príncipe Regente NQ so
Senhor a infOl'mação que essa J unta deu· em
'data de 28 de Abril de coÍTente anno" sobl;e
a arrecadação dos no,'os impostos da decima.,
sollo, sizas, e 5 réis cm cada libca de oal'lle
·verde de vacca., da Villa de S. FI'ancisao Xa vier
do Sul, terrÍtorio da Ilha de Santa {!;athal'ioa:
foi o mesmo Senhor seu' ido malldar declarar
a essa Junta que uque a al'r.ecauhção d{)s ditos
impo tos competindo ú Provedoria da Heal Fazenda. daquella llha, a quem juntamente se .pau-tieipa desta I\eal I\esolução; e a essa ,.T uID~a ,pa.ra
sua intelligencia. Luiz Vcnancio Ottoni, a fez no
Rio de Janeiro, aos 2 de Julho de 1810. - Antonio Mal'Íano rJ Az.cvedo a fez esçreTCI,,-Conde
de Aguial': -'Ea;tl'altida a {l. 19 do Liv. 20 de Reg.
e Provisões e:rpedidas pela, Contadoria GeraL da ser
"unda
}~
( RelJal'ti
/'; r iio .,,-do T(tesouro.
,) r
I

'"

.

I

.RES0I,UÇÃO

.

DE
~

,5 'DE JULItOJ :

"

l\1aotlscripto .allLheotico.

, .J, ao da Sil,vl1 GuimaI'ães 'e Josê Joaquim de
[Souz'a' RGsa~ 'Pl'âticantes'do tsonselho tia Fazonda,
-pedem eocimebto de ordenado~
'ajuda .de
éu ta e potlél1em t~r acce~so 'aOS lugares de Offi'cíao 'tIo· me mo Gbo elho.' ' . ,
/I',
- RmJluçiio. - 11 cio pOl' bem que 'os PI:atlcâhtes
-Jtião clá' Sil'Í'a Guima 'ães ~ \Jbs'é Johqúim tle Souza
'Roso,' hajil(l tIe v'cncer 50Y't>0'oó i j éi's' pOI; l:fI1h'(') cada
llúm'a t~lulo de ajnda de cu l:'ó1, con~adds dó dj'a
·em que entríll'âo a 'servir. IPalbci'o dOJRio de 3a,l'leiTo 51 de Julho de 181'0!'L ~ol1l'a'I'ubrlca de
Sua Altc7,a Uea!. - A eha-se ?la' Li'v. 10 c/é' Relf" de
-, ' onsitltas do Cbn eLho da Fazenda, a 11..' \ 8 e v.

eu

ti \

II

~t..

I'

~

('

li

r

,I , .

I',

I
- ,

• CblJ. Bi'U'Z. -' Dcl"a'do.

II

--

l~l" ~ ,
I

Eu O Principe Regente f~o abcr nos cJ!)e este
A1Yará com Corça de lej yirem, que em Consulta

-do Ifribp ti aI da Re:aIJuDta do,Commercio, Agri.
cultura, Fabricas e Na,'egação desle 'Estado do
13razil e dominios U!tl'amarinos, me foi' presen'le 'que, para se promover com cfficacia a intro". 'dúcção e cu1tul'a de todos os ,'egetaes uteis, não
sendo bastantes os premios, tned'alhas honorificas e plri "ilegios', que, a 'favor das pessoas que
introduzirem e'c'ultivarem nc te E 'tado as an~o
res que pl'Liduiem 'a especiaria fina fJue "em da
Indra', tenho cóncedido pela min113 imlllediata e
Real're olurão dé 27 de Julho do alll'Jo proxiu o
lJretertto, tomada em Consulta do mesmo '.Frihunal, e publicada por Editaes, que clle fez imprimir e affixar nas Cidades, Villas, e mais povnaçõe ,er,\ l1)uito conyeniente excitar por novas
graças tão in teres ante o'bjecto, do qual devem
na ceI' para o ,futmo vantagens solidas e de 1)'1'a11,!Je io;portancia pelos ramos de comrnercio e de
lndlístl'ia que tein de alimentar: tomaód,o .cm
'collsitiCl'arãb o ;'cirerido, e'quel'en du dar con'ti,nuac1Qs tcJI~~unhos da inglllar attenção com
fJ llé ,co,nten1plo e prczo a agdcullura, como
hUlI)a rIas pl'incipaes fontes da popuJaç:ão e da riqueza publi~a, que desejo angmcntar cada vez
mais, ainJa com algum detrimento da' minhas
),dl~das, a hrnMieio de 'se' diminuirem a (JilTicul:dades que, enc.ontrão ao pl'incipio aquelles que
c:;rnprehenc)em pl~nta:ões até agora ,de cOf.lh~c~
aas: sou ser~ido, cpnformando-me com o par'eceI' da mencionada Consulta, e ú imitarão do
favor qne liberalisçi aos introdllctores de no"as
inbquinas para as fabl'Íc<ts, ,pelo Aharú ,com' for&a
de lei de '28 de Abril do ~nno passado de 1809,
ordenar o seguintp..
Todos os intnoc1uctores e culLi-vadores das pimenteiras da India, ~ de quaesqllGr outras plantas
dc especiaria, a 'im como uaquellas, ou exoticas ou
indigenj,ls, que ainda se nã'o culti150, das quaes
.;JS folhas, flores,; fruclos, g'ommas, olcos; re inas,
feclilas c ltaizes passão formar para o f'utUJ'b, ar':"
,tigos con 'iel,era"eis' de Clon umo, exportação e
commercid, pelo seu uso e appLicação nas artes,
manu f'actura~ e na"égação, serúõ j entos de
pagaI' t\i+imos';I e ,fluae 'qúer direitos de s' hiuas e
entr<\das nas All'aAélcg:as. e portos dos meus Reino , Estilqos e dominio;.., pelo tempo de,dez
annos con ecutivos, que princip'larilõ a .col'l'eu,
quanto aos elizimqs, da _primeira colheita que
cada hum fizer; e qua,nto ao ,direitos de sahidas
e cntradas, Dá p imeiJ'a expbrt-nçao dós productos
das rcl'eridas plantaç,- es; ,e a~ém dis o gozarúõ dos
premios, mcd~lhas honorificas e 'pl'Ívilegios de
~isençãe d'O 'sel'viç'o'miliciana', e dd I'ecrutãmento
'1>'al-3. trbp'á')de'l~oha,' fadu-ltados'p'ela' sobred1ta
minha Reaí j'esolb'C;:ã6 de 27 de 3ulhtl do 'anuo
phssado, ilql11111és que'se fizelem 'benernerifos,. e
em quanto 'bem SeiO cuparem das mesmas -plantaoõeS' 'recorrendo á R:ea1 Juhta .do C('lmmercio
pira (ue oon,o~lel' 'a ~ss~ fim as prb"i ões ~(jttl~
"pete'rlte s I'"
''I'
,
.
'
Para e e"ital'em as fraudes que poss'ão aleontCCCl' pela ititré'dutlção 'de géneros seOTelli~nte~'
'dos paizeS eSl1-3Il'gei-r<ls' detehnino que peràõte
-a1tnesma Réa~ vubta ne, ta PI'<TVihCiá', é na mai's'
..câpir.ania~ ,perante as l\l'esaS d~ I,.jspec~ão, o!'lde
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as houver, e na falta dellas perante o Ouvidor Ou
o Juiz do Territorio, fação os possuidores certó
que os genCl:OS são produzidos no Brazil, para se
lhes "xpedirem aUestações que os legitimem, e
de que devem andar acompanhados, e por V11',tude deIlas ficaráõ isentos, na [Órma já mencionada, de todos os direitos rIe sahidas e entr()das;
merecendo as atte tações toda a fé em qualquer
Estação em que forem apresentadas, a quaes
serão expedidas lines de esp0l'tulas, e ômente
com o emolumento de 20Q l'éis para a Secretaria
do dilo Tribunal, ou das Mesas de Inspecção, e
Escrivães que as passarem, as im como se praticou sempre em Portugal a respeito daquellas
que se dão ás manufacturas das fabricas do Reino.
Pelo que mando, etc. Dado n,o Rio de .Janeiro,
aos 7 de Julho de 1810. -PnINCll'E com guarda.
- Com os registos co]npetentes.

ALVARA' DE

9

DB JULno.

Col!o Brnz.

Eu o Principe Regente faço saber aos que este
Alvará com força de lei virem, que sendo-me
pre ente em consulta da l\Iesa do Desembargo do
Paço o muilo que convinha ao bem do meu Real
seniço, e utilidade publica e particular dos
meus fieis ,'assallos, pa~. arem todas a sentenças pela CbanceIlaria, para erem revistas e glosadas quando forem proferida contra a decisão
expressa das minhas leis, afim de serem emprc
fielmente executadas, e não perigarem os direitos dos litigante, sendo este o motivo politico do estabelecimento do emprego e jurisdicção
dos Chaneelleres; e que esta sauda vd providencia não se executava nesta Côrte com as 'entenças do Juizes iuferiore , qne não erão l\linistros
da Casa da Supplicação, ao mesmo tempo que
nellas tinha lugar a mesma, ou ainda maior raPORT AlIIA DE 9 DE JULHO.
zão de intere se publipo e particular, além de
ser as im praticado na minha Côrte e Cidade de
lUal1l1scripto allthcotico.
Lisboa; repre entando-se-:rpe que, para se obserO Thesoureiro da Casa Real, Joaquim José de var o mesmo nesta Côrte, sohre os mo~ivos reAzevedo, meUa em follla ao GuardaReposte, Luiz feridos, havia o justo fundamento de ter sido
da Cunha Souza de Vasconcellos Cabral Pereira creada a Casa da Supplicação de te Estado pelo
Telles da Fonseca, com o orden ado annual de Alvará de lO de l\laio de 1808 á maneira e se156.t'tl800 réis, com o vencimento do }'o de Ju- melhança da que existe em Portugal, onde por
nho do presente anno, e ao seu Escrivão José lei e estilo todas as sentenças do Juizes inferioJoaquim de l\lattos Ferreira e Lucena, com o 01'- res passão pela Chanee1Jaria da Ca>a da Suppliden ado de I?5.t'tl1 80 réis, com o vencimento do 1° cação, depois que se extinguio a dos Contos e
de Janeiro de 1808: e com os seus competentes Cidade, exceplas sómente as que proferem os Juiconhecimentos de recibo, lhe serúõ levados em zes do Crime e dos Orfãos, por serem revjstas
conta estas despezas nas qu~ der do seu recebi- pelo Chanceller do Senado, por privilegio e graça
mento. Rio d,e Janeiro, em 9 de Julho de 1810. especial: e pedindo-se-me,'que houves e eu POI'
-Coma rubl'ica de Sua ExceIlencia.-Acha-se bem decretar esta providencia, que tendia a afian'a fl. 81 'lJ. do Liv. I ° de Reg. de ,dvisos II POI'ta- çai' mais aos meus fieis ,'assallo os direito sal'ias da Fazenda Real.
grados de segurança pessoal e de propriedade, e
a fiscalisar mais os direitos pagos á minha Real
Fazenda naqllelle estaç.ão: propondo-se-me outroPROVIS.4.0 DE 9 DE JULHO.
sim a nece 'sidade de se aCCrl'sccntarem rnotlel'alIfaouscripto authcolico.
damente o ordenado e emolumentos que percebe
O Conde de Aguiar, do Conselho de Esta- o E 'crh'ão da C haneel111ria, que, sendo limitadisdo, etc. 'Faço saber ti Junta da Administração e
imos, se tinhão por extremo diminuído com a
creação da ~l{', a e do lngar de Chancel1er l\1ôr
Arl'ecádação da Real Fazenda da Capitania de S.
Paulo, que sendo presente ao Principe Regente do Estado do 'Brazil, deixan do por isto de pasNosso Senhor, por este Real Eral'Ío, o requeri- sar pela Chaneellaria, em que dante e crevia as
mento de Bento Thomaz Vianna, Administrador Provisões que assignava o Vice-Rei do E~lado, e
da Alfandega de Santos, em que pedia augmento todos os papeis que se expedião pela l\lesa do
do onlenado de 500.t'tlooo réis que ora percebe Desembargo do Paço da extincta Relação desta
por aque1le emprego, foi o mesmo Senhor ser- Cidade; endo por is o impraticayel Opoder subvido, em attenção ás razões que allegou em seu sistir, maiormente atten dendo-se á carestia dos
requerimento, mandar-lhe augmentar 100.t'tl000 tempos: e endo mui conforme ás minha paterréis mais além do que já tinha, afim de ficar com naes intenções e tabelecer todas as providencias
o de 40o:tl>ooo réis pOl' anno. O que se parti- que poderem conCOITer para a pro peridade gecipa á mesma Junta, para que assim o tenha en- ral e particular de cada hum dos meus fieis vastendido, e lhe seja pago o dito ordenado na fôrma sallos e querendo que nem falte aos empregados
do estilo pela folha competente, como nesta se publico o necessario para a commoda e decente
lhe oruena. Francisco Jacques de Araujo Bastos sustentação, nem que e gravem as parte no
a fez na Cidade tio Rio de Janeiro, aos 9 de Ju- expediente do seus negocios jndil'iaes com emolho de 1810. -,J oão José Rodrigues Vareiro, no lumento maiores tIo que exige a razão e a jusimpedimento do Contauol' geral, a fez escrever.
tiça, conformando-me com o parecer da mencionada con uHa, hei por bem determinar O se-Conde' de Aguiar. -Extralúda a fl. 20 do Liv.
guinte.
2° de Reg. e Provisões expedidas pela Contadoria
1,° Todas as sentenças e cartas dos Juizes desgeral da !}Cgun4a Repaltição do Thesouro.
TOMO
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ta Côrte e Cidade do Rio de Janeiro, sem ex- seu magisterio. O Principe R~gente Nosso Senhor·
cepção de algum, passará.õ daqui em diante pela o mandou pelos lVlinistros abaixo assignados do
Chancellaria da Casa da Supplícação, sem diffe- seu Conselho, e seus Desembal'gadores do Paço.
rença das que até agora passavão por serem prO'- ,João Pedro M:aynard da Fonceca e Sá a'fez no
feridas e assignadas pelos Ministros da casa. E: ruo de Janeiro, aos 18 de Julho de 181O.-Ber..serúõ revistas e glosadas, quando fôr mister, nar.dÜ'José de Souza Lobato a fez escl·ever.-l)aulo
pelo Chanceller, da mesma fórma que se tem Ferpandes Vianna, Luiz José de Carvalho e Melusado com as que ião dantes á Chancellaria, con- lo'. - A clza-~e á {l. 25 v. e 26 do Liv. Iode notação
tinuando porém a serem passadas em nome dos das ordens que se ea;peclem pela 11fesa do Desembargo
l'espectivos Magistrados, sem ditIerença da fó{'ma.- do, Paço•.
lidade a este respeito praticada. •
PROVfSÃO DE 18 DE JULHO.
2. o O Escdvão da Chancellaria da Casa da Supplicação, além dos emolumentos que percebe com
l'lianuscriptO' 3utbentico.
o titulo de gaiosa, levará da publicação deste em
diante 800 réis de todas as sentenças e cartas que
D. João por graça de' Deos, Príncipe Regente
passarem pela Chancellaria, paguem ou não di-o de Portugal, eté. Faço saber a vós Governador
úma, e a raza das certidões das verbas que se da Ilhé! de Santa Cathal'Ína , que me f0i presente
extrahirem para a execução da dizima do que a mpresentaçao que me fizestes sobre o Provipas ar de huma lauda de escripturação em diante, mento passado a FeliCIano unes Pires, para
e vencerá outrosim de ordenado 80:t!Jooo réis mestre das Primeiras Letras nessa Ilha; sobre
em cada anno.
o que' estranhando· mnito o vosso comportaPelo que mando, etc. Dado no Rio de Janeiro,- mento :. sou servido ordenar, que deis inteiro
aos 9 de Julho de 1810. - PRINCIP'E com- guarda. cumprimento a minha Regia Pra-visão, como
- Com os ,'egistos competentes.
deverieis ter feito,_ representando depois os inconvenientes que <?ccorrião, não vos dispensando
de dar-me conta, se elle no exercicio do seu
RESOLUÇÃO DE 12 DE JULHO.magistecio se não ajustar com os seus deveres.
Cumpri-o assim. O Príncipe Regente osso SenhOI'
M:anuscripto autbentico.
o mandou pelos Ministros ab.aixo assignados do
Foi Sua Alteia Real servidb determinar em seu Conselho, e seus Desembargadores do Paço.
deferimento ao requerimento dos Ajudantes do João Pedro MaJ'Dard da Fonceca e Sá a fez no
segundo e terceiro Batalhão da Brigada Real da Rio de Janeiro, a 18 de Julho de 181O.-BerMarinha em que representa,-ão, que~ 'sendo igua- nard'o José de Souza Lobato a fez escrever. lados nos Corpos de Artilheria do Exercito pelo Paulo Fernandes Vianna, Luiz José de Carvalho.
Alvarú de 15 de !"Iaio de 1808,. percebem até os e Mello. - A clza-se a {l. 26 elo Liv. lO ele notaAjudantes o soldo de 16:t!Jooo réis mensaes,. es- çlío das ordens que se expeelem pela Mesa do Detando estes a perceber o de' 15:t!Jooo réis, e pe- sembargo do Par;o.
dindo que se lhes mandasse pagar a differença. que'
tem deixado de receber, conformando-se com o
~VISO DE 1:8 DE JUIillO'.
pareoer do Conselho Supremo Militar em Con_sulta, que se lhes désse a dita differença regulando
!danuscripto anlbentico.
o citado Alvará.
Havendo, O Principe Regente Nosso Senhor
creado nesta Côrte por Decreto de ,14· oe Junho
P1\OVIS,rO DE '18 DE JUI.HO.
do corrente anno, hum corpo de Itnalidos do
Exercito, para guarda dos presos ue galé: he o
Manuscripto autbentico.
mesmo Senhor servido, que pela Intendencia da
D. João por graça de Deos, Rei de Portugal c Marinha se forneça o mesmo corpo com os genÇ.dos Algarves, etC. Faço saber'a vós Ouvidor da ros·declarados nos artigos 5° e 15° do plano da coComarca da Ilha de Santa Calharina, que tendo pia inclusa que baixou com o mencionado Deeu provido na Cadeira de Pl'Ímeiras Letras que fui creto, o que servirá a Vm. de go,-el'n()o, Deos
servido erear De sa Ilha, a Feliciano Nunes Pires, guarde a Vm. Paço,. 18 de Julho de 1'810.por leva-la em Concurso', e ter 'em seu abono Conde de Aguiar. - Sr. José Maria de Almeida.
attestaçõe de Idoneidade passadas pelo Professor
Regio de Grammatiea Latina, pelo Sarg'ento Mór
das Ordenan a , e pela Cam ara , duvidou dar-lhe
RESOLUÇÃO DE 19 DE JULllO'.
po se o Governador, repre entando-me contra o
Manuscripto 3ul~lenlico.
provido: e porque depois daquellas atlestações
fiCa lugar a e cmpulos sobre esta representação:
Drogo Pereil'a Riheiro de Vasconcellos pretende
ou servido ordenar-vos que, despojado do espi- isenção e restituição dos direitos que pagou pela
ritó de partido, e com aquella sisudeza que ao propriedade do omcio de Theso.ureÍl'o da Intenmeu serviço, e ao bem dos meus vassallos cum- d'eneia da VilJa Rica', na conformitlade dó Dt:ere~
pre, examineis e vigiei pa so a passó ao refe- to de 28 de Janeiro de 1756, que isenta de todos
Tido Feliciano une no exercicio daquella Ca- e qnàesquer é\ireitos os empregados das IntelF
deira, de que o mandei empossar, dando-me dencias do ouro daquella Capitania. ,Tendo ó
'conta escrupulosa' do como elle se houver no Conselho' presente 11 Resolução' ele Vossa Allteza,
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Real de 1'8 de Novembro do anno passado, tomada em consulta deste TI'ibun ai sobre o requerimentQ de Antonio Xavier Stokler, Intendente
ComrMssario da Villa da. Campanha., e a pratica
inconcussamente·seguida desde a creação das Intendencias, fundada no Decreto de 28 de Janeiro
d'e 1'756, que expressamente isentou os omcios e
empregos da's Intendencias do pagamento dos novos direitos, não hesitou em defirir ao requerimento do supplicante; porém como pedio consulta sobre este negocio o Conselheiro Luiz Beltrão
de Gouvêa de Almeida, he obrigado o Conselho
a levar novamente esta materia á augusta presen9a de Vossa Alteza Real, pedindo mui humildemente por bem do Real serviço e d.o prompto
expediente das partes, que seja Vossa Alteza.Real
sel'vido l1esolver definitivamente sobre esta materia, de maneira que outra \'ez não possa entrar
em duvida, e se fixe a regra que o Conselho deve
seguir e observar n'~ expediente- dos negocios
desta natureza. Na consulta referida, e que sobe
por copia á augusta presença de Vossa Alteza
Real, foi de parecer o Conselho, que, segundo·a
legislação e pratica estabelecida, eI.:.âo isentos de
pagar novos direitos tonos os empregados nas Intendencias do ouro. Vossa Alteza Real foi senido
.oonformar-se com este parecer, e o Conselho o
renova agora no presente caso. Vossa Alteza Real
porém decidirá o mais justo. Rio, em, 28 de l\laio
de 1810.
Resolupá·o. -Como parece aO Conselho, quanto ao requerimento de Diogo Pereira Ribeiro de'
Vasconcellos e daq\li em diante se obsenal'ú o Decreto que-baixa com esta. Palacio do Rio.de Janeiro, em 19 de Julho de ISlo.-Com a rubrica
de Sua Alteza Real. - Acha-se ~ fl: 18 v. e 19 do
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consideradas, as obrigaçõ'es de todos os meus fieis
vassalios em iguaes circunstancias, e a utilidade
da minha Real Fazenda, que, achando-se onel'ada
de muitas e extrao.;dinarias despezas, não deve sel'
privada da al'l'ecadação de qualquer parte das minhas rendas Reaes sem motivo e pecial e ju ti imo, muito mais nesta contdbuição que deve er
considerada muito suave por se p~gal' em oceasiões em que se uonferem mercês, e por aquelles
que as solLicititrão e pretendêrão: bei por bem
ordenar que todos os que daqui em diante forem
empregados nas Intenoencias do ouro, e geralmente os que tiverem empregos, lugares e omcios
de qualquel' natureza ou repartição que llão fOI'em
os exceptuados no Decreto de 16 de Fevereü'o
de 1799, paguem novos direitos na Chancel!aria
Mór, na couformidade do que se acha estabelecido {lO Regimento de II de Abril de 1661, e mai
Reaes 'ordens a este respeito promulgada. O
Conselho da Fazenda o tenba assim entendido e
faça executar com os despachos necessarios, em
embargo de quaesquer leis ou disposi ões em contrario. Palacio do Rio de Janeiro, em 19 de Julho
de 1810. - Com a rubrica do Principe Regente
Nosso Senhor.

19

ORDEM DE

DE JULHO.

ManuscriplO allthentico.

o

Sereníssimo Senhor Infante Almirante Geneml ordena que V. S. chamando successiva e
p.rudentemente á no"a matricula todos os savei1'08,. b,otes e canôas que na, egão neste porto do
Rio de Janeiro, faça que todos designem por meio
de le~ras alI!habe~icas pintadas na popa,.quaes são
os lugares ou portos a que pertencem,.começ'llldo
Liv. Iode Reg. de Consultas do Conselho da Fa- por A, no Bota-Fogo, e continuando ao-longo do
zenda no. Ah:hivo da Sec/f,etal'ia áos Negocios· do' porto pela parte do Oeste até concluir a de LesImpe1·io ..
te, no Sacco da Viagem, e praia- da JUl'Ujuba:
depois dLto fara que se nume1'em com numeros
pomanos as embarcações que não andarem a freDECRETO DE 19 DE JULRG.
tes, ou não forem de aluguel, numerando-se estas
Col!. Braz. -Delgado.
com os numeros ara bicos tudo pela maneira seguinte: A cada lell'a mandará V. S. applicar numeNãb tendo sido bastante'para se julgarem comração separada, principiando pela unidade, e seprehendídos na geral obrigação d-e pagar no-ros..
guindo com os numeros naturaes, devendo V. S.
direitos todos a quem se fazem mercês, nem a,
fazer que lmma igual applicação de numeração
generalidade do § 108 do regimento dell':!s, nem
separada se ejfectue em cada letra: 10 pelo toa expressa ueci ão dos Decretos de 17 de Novemcante aos sa,'eirQs; 2 pelo tocante aos botes e
bro de 1801 no § 4 de 28 de IHarço de 1802,.
canôas. Concluido este trabalho, e examinada a
e de 16 de. Fe vereiro de 1799, entendendo-se'
gente em cada embarcação, darit V. S. parte do
ainda 'isentos de os pagarem os empregados nas
resultado especificando as letras com o valores
lntendeneias do ouro', por serem dispen ados·
correspondentes, e em cada letra o numero resno Decreto ,de· 28 de Janeiro de 1756, apesar de
pectivo com a gente, e com o nome do donos
que no de 16 de Fevereiro de 1'799 só forão ex-o
cada numero declarando quanta gente he lirre, e
ceptuados aquelles a quem se. conferissem Oillquanta escra"a. Deos guarde a V. S. Quartel Gc~
eios do meu Real Erario e da minha Real l\larinha: tendo consideração a que as razões que neral da l\larinl1a, em 19 de Julho de 180g.-José
l\laria Dantas Pereira.-Sr. José laria (1' Almeida.
motivárão a mencionada dispe,nsa a favor dos em-preg'ados nas Intendenci-as oessÍlrão com a mu-··
dan~a do estabelecimento feito- pelo" sobredito'
AVISO DE 21 DE J1JLllO.
li>eoreto,de ~8 de Janeiro dê I 756,-oujas di posiManuscripto autbentico.
çi)es-,..sen·do interinas e·temporhrias, ficúrão depDi
sem effeito, e que ainda existindo não podem
Tendo levado á augusta presença de Sua Alteza
-prevaiecell as de' igualdade com que' devem ser Real o Príncipe Regente osso Senhor!! ropre:0
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seotação que "m. me dirigia em d"ta de 15 do
corrente, sobre os inconvenientes que,eocGntrava
na observancia do regulamen to dos H aspitaes 1\iilital'es, que por AJval'ú de 27 de Março de 1805 se
mandou pôr em pratica, acompanbal'ldo a mesma
representação os artigos que "m. julgou convenientc adoptar; e sendo ouriuo a semelhante respeito o Pbysico Múr deste Estado, foi
servido o mesmo Augu to Senhor appro~'a-Ios, e
ordenar que dl'poi de a signados por "m. se
ob enem inviolavelmente. Deos guarde a Vm.
Palacio do Rio de .Ianeiro, 21 de Julho de 1810,
- C.onde de Linhares, - SI:. FI'. Custodio de
Campos e Oliveira.

J\EGULA.l\lEi'iTO
T~m

da Sentinella da Portaria do /fospi1al.

o seu posto na parte de róra da porta.

1.• o Deve auxiliar o Porteiro em tudo riJe por
elle lhe fôr requerido a bem do sen regulamento
e ordem do Inspector.
.
2. o Niio consentirá que chegue pessoa alguma
ir janel1a da prisão, embara.çando qualquer sahida
e introducçã{}.
5. o No largo da portaria; e junto a eIla, não
consentirá vendedores de mantimentos, fructas,
dooes, licores, etc.
4.· Probibil'Ú ajuntamentos e tumultos de militares, de paizanos e dos empregauos no hospital.
5. o Das 10 horas por diante não consentirá
PROlIllllÇÕES GERARS E CO:"i'SENTIMENTOS.
aludas e entradas no ho pital sem consentimento
dos Oillciaes da guarda, sendo comprehendidos
1. o Não he pel'mittido ao doentes deitarem-se
'Vestidos ou cal 'ados sobre a cama e dentro dena. nesta prohibição os enfermos entrados, os que
.entrarem, os empregad,os no hospital á excepção
2. o He prollibido jogar, fazer motim, fnmar,
do Inspector e Almoxari~. - FI'. Custodio de
profer'ir pala~Ta in'decentes e injurio as.
3. o Durante as vi itas dos Professores, e cura- Campo e Oliveira. -Antonio 1\1anoel da Si!"eira
tivo, gual'dar-se-ha rigoroso silencio, permittindo- Sampaio, Secretario do G-ov.erno das Armas.
se tão sbmente falias necessarjas'para os enfermos,
nIlGULillE~TO pa,·ticulnr da .Sentinella ela' Porta
e desafogo 'ilo padecimento.
da Prisão.
{~. o 'o tempo da repartição dos remedias e alimentos, e tafÚõ os enfermo nas cómpetentes cao posto da sentinella he no pateo da cisterna, junto ao
xadrez.
mas, não lhes sendo permittido comer juntos em

~ocjedade.

1 ..
Não abrirá o xadrez a pessoa alguma que
não seja: lO o Inspector do hospital; 2 0 o Almoxarife; 50 o Enfermeiro Mór; 4 o Cirurgião Mór
e o O.ffi.cial da visita dia ria ; 50 os Enfermeiros,
Ajuc)antes, Praticantes e S'er'Ventes resp'ec~ivos as
prisões.
2.· Não abrirá o xadrez sem que esteja adberente a elle a sentinella rondantc do interior.
3. o Embaraçará a sahida de todas e quaesquer
pessoas que julgar suspeitas de fuga, em tacto' que
sejão reconhecidas pelo Enfermeiro Mór, com
assistencia do Sargento da guarda.
(~:o Não consentirá pessoa alguma junto das
janellas da pri ão.
5. o Durante a noite não consentirá que seja
aberta a po'rta I da arrecadação dos fardamentos.
6. o Prohibirá ajuntamentos e tumultos nopateo
da cisterna. - FI'. Custodio de Campos e Oliv'eira. - Antonio 1\1anoel da Silveira Sampaio, Secretario do Governo das Armas.
0

5. o Be digno do mais severo castigo todo e
qualquer enfermo que se levantar da cama, e andaI' in~'ol rido naS cobertas e lencóes.
6. o Os Empregados maiores; no .hospital, os
Professores da aude, os Praticantes, os Enfermeiro , os Ajudantes e os Serventes sefÚõ tratados com civilidade, exigindo-s delles tão sómente
Q complemento das 'uas obrigações.
7, o Acontecendo motivos rlignos de queixa, ·re,..
prescntar-se-hão ao Enfermeil:o Mór, cada hum
dos queixo o por si, ou por enterpo ta pessoa.
8. o He line e permittido aos enfermos fazereIJ;l as devidas repre entaçõe das faltas de Policia
aos Oiliciaes da visita diaria, e das dietas c remedias aos Cirurgiões ~lóres da meSma isita.
I

REGULANENTO particular

para a SentilleLla da Portaria
do Hospital.

Esta sentinella principia ás
hora~ da noite, e finda
ás 6 hora~ da manhã, ua llqucllus em que se abre a porta
eXlerior d'a casa do Almoxarirado , nfto se retirando em
quanto o ,Almoxarifc, ou quem suas vezes fizer, o não requeira ao Orncial da guarda.
1. o Não consentirá que a porta seja aberta por
• pe soa alsuma que l)iiQ eja o Almoxarife, e no
caso dc impedimento de te recorrerá ao Official
da guarda para que reconheça a pessoa que 'upra
o seu lugar.
2. o Quando sinta sinae rle arrombamento no
interiol' do Almoxarifado, chamará pela sentinella
ila portaria do ho pital, para que o communique
á guardn.
5. o ão c.pnsentirá pc oa alguma na frente do
ho pital embaraçando fallas e communiéações
pelas janella . - FI'. Cu todio de Campos e Oli,eira. - Antonio Manoel da SilveiTaSampaio,
;Secretario do Governo das Armadas.

0

particular para a Sentinella interior da
En(ermarià da Prisão, Enferm.(l]'ia N. 2.

RECULA.M.ENTO

1. o Acudirá ao patamal superior d1). escada logo
que fôr chamado pela sentinella interior da primeira prisão e enfermaria, e communicará as
novidades que lhe forem participadas, chamando
pelo Sargento da guarda ti janel1a que'communica
par'a a rua, e o mesmo ha de praticar acontecendo
desordens na enfermaria do seu pOBto.
2. o Não consentirá ajuntamentos tumultuosos,
introducção de preso na casa do deposito d'agua,
louça e taboleiros, admittindo unicamente os 'que
pretenderem fazer usó d'agua em 'bebida,' prohibindo demoras, fallas e conversações da janella ao
patco para fóra. '
3. o Embaraçará a entrada .a empr.egados, s.er-
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r
,:entes e presos., que pertencerem po~itivamente ohras e outras bemfeitôHas : ha,'cndo-se-inc tamá prim~ira prisão e enfermaria, mandando-os re- bem repl\esentado que pela adjudicacão daquelle
tÍl'ar logo que acontecerem entr1idas impre1ristas. predio, e pela incorporação'delle no ediii io, C'
4. o Não consentirá qlJe cheguem á jan'ella dra terreno que se acha actualmente occupado pelO'
rua os empregados na enfermaria, e presos en- Arsenal Real da larinha, e adqueria para ().
mesmo Arsenal huma extensão sufficiente para
fermos.-FI'. Custodio de Gampos e Oliveira. Antonio l\ianoel da Silveira Sampaio, Se'cretario depositos e armazens indispensaveis para a guarda' e preserv'a~ão dos" importantes efl'eitos perdo Govel'no das Armas.
tencentes áquellã Repal,tição: à'Hendendo a ql1e,
'REGlJLAl\lIlNTO para a SentineLla da Cqziniza. "':
depois de se 'ha,'er procedido ás mais exactas
-o pastEl da sentinella he na parte de dentro da porta clã inl'ormaçõé sobre o lbcal, se reconhecêra a
impos ihilidade de alargar como convinha as
cozinha junto á mesma porta.
officinas extramUl'Os do Arsenal, não sendo pela
J. o Conservará- constantemente fechadas .a~
acquisição do referido predio, accrescendo a conmeias portas, não as abrindo pqr.motivo algum
sideração de que tratando- e de hum objecto tão
no tempo d9 sel'viço, não lhe sendo intimado
imp,ortante como o da conservação e augmento
pelo Enfermeiro Mór, Mordomo, Cozinheiro
progressiYo das Forças Navaes tão necessarias
ou De~penseiro.
pal'a a preservação e dereza dos meus E tado,
2. o ErolJaraçará a sahida e introducção dos
e protecção do Commercio racional, em que
generos., utensis e lenha, em tanto que não
~e interessão todas as classes do meu fieis vasesteja presente o Mordomo, Despenseiro ou Euiallos, pois delle dimana a prosperidade assim
fernJeiro Mór,
' I
5. o Durante o dia não, co'nsentirá que en~re~ publica, como individual, deveriâo ced'er todas
e quae quer outl'as con idcl'açõcs lIbalternas ;
e saião generos das c1esp€nsas sem que esteja
POI' estes e outros altendiveis motivos, fui serpresente o Official da guarda, e a me ma provido ordenar que se procedesse á avaliação do
hibição se en tenderá na contin uação da noite.
sobredito predio ; mas tEndo entrado em duvida,
4. o Vigiará e embaraçará que p,ê}as janellas á vista do Aviso que se expedio pela Secretaria
da c.ozinha hajão introducções e sahiClas de pes- cl'Esta'd'o dos Negocios da Marinha e 'D_ominios
soas, generos e utensis.
' .
Ultramarinos na data de 5 de Maio d'e' 1808,
5. He do seú particular dever COnS6I'Var as lu- e de outro Aviso, que sobre o me mo negocio
zes claramente accesas.-Fr. Custodiq de Campos baixou pela Secretaria d'E tado dos egocios do
e Olheira.-Antonio lanpel da Silve.ir.a ~ampaio> Brazil em vinte de 1\1arço de 1809, se a avaSecretario do Governo das Armas.
liação se deveria praticai' na fórma indi'cáda pelo
Aviso de 5 de l\iaio de 1808, ou pelo que se
declarava no 'de 20 de M'arço de J 809, duvida
OFFI'CIO DE 27 DE juiIno~
que deu l,lIgar ao assento da Relação de 9 de
Manuscripto authentico.· I
Dezembro ·do dito anno,. e á repre entação do
O Serenis imo Senhor Infante Almirante Ge- Desembargador Juiz Relator Franci co Cãetano
neral junto á.,Real pessoa do P~incipe llegente Oliveira Almeida e Cas'tro, na data de 15 de
Nosso 'Senhor, ordena que V. S..'pas e as' or..! De7Jembro do ,mesmo anno, 'lue pela Secretaria
dens necessaria's r"ara que o Capit,ão ae l\1à'r e d'Estado dos Negocios do Brazil subirão á minha
Guerra FranciscO Laranja, Patrão Nlor do Corpo Real presença,. querendo fazer cessar as questões
desta Capital, seja abonado da data deste por que se e'Vitúrão sobre a intelligencia dos sobredidiante com as comed01:ias C01'1'e 'pondentes ao tos Avisos com que até agora se tem demorado a
seu posto, não commandançlo. Deos guarde a V. S. final conclu ão de bum contracto de boa fé, que
tanto convém 'guardat maiormeute naquelle que
Quarte~ General da Marinha, em 27 de Julho
de J 8 IO.-J osé Estevão de Seixas Gusmão e Vas- no meu Reat nome se ajustão e celebl'âo com
os meus assallos: sou ser1'ido determinar que a
concellos. - Sr, José Maria drAlmeida.
avaliação do pr~dio -pertenceute a Thomaz Gonçalve , negociante desta praça do Rio de Janeiro,
DECRllTO DE 27 DE JULHO.
sito no cáes de Braz de Pinna, contiguo ao Arsenal Real da Mal'inha, haja de ser feita na precisa
Manuscripto aútheutic~.
fórma que se acha determinada pelas leis do ReiTendo-me sido pre' ente quanto importava ao no, e na conformiü~lle do disposto pela lei de 20
bem do meu Real serviço que se adjudicasse de Junho de 1774, 'não per'mittindo a minha
aos proprios de minha Real Fazenda, hum pre- iodefectivel ju liça, nem sendo compativel com
dio compo to de oito morada de ca~as, sito no a boa fé, que quero que haja de servir de
cáes chamado de Braz de Pinna, junto ao Arse- base a todos os contractos especialmente Reaes,
nal Real da Mal'in ha, pertencente a Thom'a7J que s'C -alterem os p~in~i.pios da legislação estabeG~n.çalves·, óegociante desta :praça do Rio de Jil"
lecida. O' Chanoeller da Casa da Supplicação do
neirO", pretlio que antes havia pertcncido aos Brazil, que serve de Regedor, o tenha assim en'meus) Reaes proprio ~ e que em 20 de Setembro tendido e faça executar, juntando-se este aos aufôra arrema1iado com a precisa legalidade pelo to. Palácio do Rio de Janeiro, em 27 de Julho
sobreclito oegociante Thomaz Gonçaives, que de J 81 Q.-Com a rubrica de Sua Alteza Real.depois o melhorou pela constl'lioçâo de novas Cumpra-se e registe.se, é se aj unte aos autos.
I
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Rio, 50 Je Julho de 1810. - Como' Regedor,
Botelho. - Cónsta do Liv. lodo Reg. das Or.dens
Regi~, á fi. 174 v:
I'

2'8

AliVARA' DE

DE JULITO.

ColJ. Br-az.

, Eu q Principe Regente faço sabei' ao& que o
presente 'AI I'arit com força de lei 'virem, que havenllo rreado por DecL:eto de 28 d Julbo do antno passado o lugar de Provedor Mór da Saude da
Côrte. e Estado do. Bra.zil para entc:nqer, na 000senação da saude publica~ de que muito depende a prosperida'de geral dos meus fieis voassaLLos ;
e tendo-lhe dado o Regim~nto .de ,22 de Janeiro
do corrente anno para marcac-Ihe a jurisdicção, e
designar-lhe as inqumbenc\as, e as dos Oiliciaes
para senrirem com o mesmo Proyedor Mór; não
forão ainda determinados os, 'emolumentos que
devem levar das visitas e mais diligenoias. que
fição a seu cargo. ;E não sendo justo nem qu.e deixem de perce.blll' os que forem I;azoados, e os
mais m~derados que ser possa, rem ,que sejão
arhitrarips, não est;tndo. estabelecidos com distincção ~ exáctidão e clareza., H~ra que a todos
con tj': o que devem pa.gar" e 'não haja lugar
ou motivo de se levarem alguma t,'ez mais do
que he ju to e está, decretaqo: e tendo consideração á graduação de çaga' huro dps lugares
estabelecidos, importancia d ~l,las funcções,
ordenados. que percebem, 'estado das cousaS, e
cal' tia, dos genel'o .n~cessarios ávida;. e, não
querendo' augmentar QS e.ncarg·os ás embarca'Ç0es
que a·tl'a1Jar~lõ a pro peridade da Marinha, e na I'egação lfJle desejo adiantaL: f) p,~:omQver, nem gTavaI' os mCllS .fieis vassallG.S que se dão a _est~
trafico .util e prq,'eitoso RO, bem publico. e particular: SOl).· sen:ido detel'min\lf o seguinte.
1.0 Estando' e ,tabelecido 00 § 9°, elQ sobl'edito
llegimento de 22 de Janeiro do corrente anoo,
que pelas, visitas e levasse o que até agora estava
determioado, e cO,nvindp r~gular o que ele:vem
pep el~j'lr o di ,el: os' Officiaes de novo cl'eados ~
hei POL' be1U que pelas visitas de ~)Otrada neste por,to, além ~p. que está estabelecido n,Oj§ L~o do. mesmo .ll6'gip1entQ" pagl,lem. ~Çldas, i!S embal'caçõe,s
~a.cjorraes te, Estl'aog.ejl'as" .de GU!}.L:rli. pu i)lercante, o\l,sejão áos ou.Fragatas" ti'avio ou.Cor'Vetas, ou Beígantins ( alva sóme,nt~ as POl't gueza de Gu.et:ra~ l}).ljas visi~a~ serái) gL;attútas) e a&
que forem de,~gual \l mSlior porte, seja. qual mL'
p u<!- denonünat;:ão, ao Pro-v:edor i'Mr 1':jj)60o ~éis,
ao Guarda Mór 800 I'éi;s, ,a{J ;Escri~'~o~ 600 réi , ao
Interprete 60q r' j , ,ao ~MedJpp l:tJ>OOO réis, ao
Cirurgião 800 réi , ao Gual'darbaodeira L~oo réis,
ao i\l~rjnho L,oo J'éi , e"rnais 2:t/JOO'0 réi' para o
c fl'.e: da ande. 'para i/- despe~as ,do escaleI' e
outra ~melh~utes.
'o'"
I ••
A de mai ~mbaí~~ç.Qes. i\oie-naes e menos POJ'tc" e, dq 'Gqmm,erçjo,intpl~Ll,O'e da Costa,
sel:á - ~,nla II, vi?jtas~ regulaCl;nente.,•. q.uando
n~o houvCl' smpeit~sr,de pe t~ ou dp molestias
can~a~o as;, ao passi\rem porém pelo. regi tQ se
1.hJ<s. p~rglln,t<)rú e ralli~l'ã'O a alguma embarcaçãÓo
E trangciJ'a.,Ou, ~oEtugUl?za_que,. "fl[}h~de pOI to'5o

r

2.:

Estrangeiros, e então seráõ ,'isitadas gratuitamente, pagando sómente pelo bilhete que deverúõ
receber no registo, do qual conste qd.': estão
d'esempedidas, - 40 réis para o Guarda l\lór da
Saude, devendo-o· apre enta~: nas Estações em
que derem entrada ou despacharem as,suas çargas.
3, ° Os- mesmos emQll1illentos, se perceber~lõ
pelas visitas que se lhes bou~erem de fazer para
se darem por desempedidas, quando forem obrigadas a fa1,el' quarentena, e o m'esmo pagaráõ
pelos exame~ pratieados nas pessoas e mel'cado.rias recolhidas aos Lazaretos, para se haverem
por desembaraçadas. Os mesmos emolumcn~osse
Tevaráõ ta)Dbem pelas visitas feitas nos pretos desembarcad'os e residentes no lugar destinado para
as quarentenas, percebendo sómente os. seus respecti"os as pessoas que se empregar~m nas referidas visitas, e não as que não forem chamadas,
e a ellas 'não assistirem.
.' (~. ° Pelos exames ou vistorias dos generô~ ou
mercadorias iscadas, ou já entradas de corrupção
0!1, podridão, que se fizerem nas A)fan,ciega,s ou
'arl1iazens, e casas dos particulares, em conformidade do § 10° do Regimento, pagaraõ seus donos
ào Pro,'edor Mór 800 réis, ao GuaÍ'Cla Nlór 400
rêis, ao Escrivão 600 réis, aos Medicos L~oo réis,
a cada hum; ao l\Ieirinho 300 réis, e ao Esc~"i vão
ao Meirinho 300 réis; sendo de esperar que este
exames se faráõ com moderação, e quando houver nrces idade.
5. ° Como das visitas das embarcações designadas no § 1° se devem formar processo verbaes
e summarissimos que são da incumnencia do
Guarda l\Iór e Escrivão da Saude, levnrá este o
contado pela,L"aza, segundo as ~eis. e estilo, e
aquelle 200 réis de cada hum, o (Iue será pago pelo
Cofre da Sand'O. Dos- processos porém feitos nos
exames dos generos e IDeL'cadorias nos al'mazens
~eaes e·casas dos particulares, qu.e se pl'aticarem
ga conformidade do disposto no .§ 1.2: do negjment'O, levará o Provedor ~lór pela entença 600
t,éis, o Guarda l\Iór 400 réis, e p Escri,'ão o contado pela raza na maneira sobredita ,. o que tudo
será pago pelos Proprietarios ou Consigpatarios
dos gelleros e mereadorias examinada , cob,rando-se por meio executivo, bem corp.o se cOb,1'ar:lõ
todos os mais emolumentos.
6, ° O J;>rovedor .MQL' da Saude levará pelas c'lrtas de Saude 2:jj)OOO réis, e o Escrivão Soo réis.
Pelos Provimentos dos Guardas i'1Ó1"es I :jj)200
réis, e o Escrivão 800 réis, o qoal perceberá pelos Precalorio a raza, e o Guarda l\Iór 500 réis.
Pelas nomeacões dos Guardas Menores levaL'á o
Guarda Mór 800 réis', e o Escrivão 400 réis; mas
nã.() se pà,.q5:aráõ os c()mpetentes Pro'Viomentos sem
a approvaçãi> do Pro edoL' .l\Lór:
I
7..° De todas as condemnações que'se fizerem
que excederem a6:jj)qoo réis, perteoceráõ 2~000
réis aos Officiaes que I assistÍl'erri aos exames e
v'istocias em que ellas se fizerem,l.dividind(i)."se1,na
propfll'ção da quantia dos emolumentos quedlies
e tão decretado;;, recolhendo-se o resto ao Gofre
da Saude, ao qual fioão competibdo exclusiva';
mente todas as mais condemnações que não chegarem á referida quantia
"~I'
r
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8. ° Todas estas detel'minações se o'bservaráõ
mais portos deste Estado, levando o Provedor'Mor respectivo, Guarda Mór, e os outros
Officiaes os mesmos emolumentos até aqui referidos, declarado por e ta maneira o § 28° do
Regimento.
9. ° Tendo,se determinado no § 2{~0 do Regimento, que as embarcações em que houvessem
suspeitas de peste, ou que tives6em sam do de portos em que as houvessem, e que ancoras em na
Cidade da Bahia, ou em outros portos deste E tado, não podessem ali fundear, mas fossem obrigadas a ,:ir fazer quarentena no Lazareto desta
Côrte, como' era determinado para os diversos
portos do Reino, no- Regimento do Provimento da
Saude; e não sendo facil'd~ pl'aticar-se esta providencia sem grande detrimento da naregação,
pela distancia em que estão os portos deste Estado
da Capital: sou servido revogar a disposição do
sobredito § 24°, e ordenar que no porto principal de cada Capitania haja hum Lazareto proporcionad'o ao estado do seu commercio maritimo,
propondo-me o Provedor l)iór a forma c modo
do seu estabelecimento, precedendo as uecessarias
informações dos Provedores, e Guardas 1\1ores
I'espectivos á Capitania em que se fizel' este estabelecimento.
1~. o' Sendo' conveniente. não onerar com impostos novos a ca~Qe de vacc,a, hum dos alimentos de primeira necessidade, e recahindo nos
que a cdusomem por miudo a taxa, augmentandlo-se por an'ateis O preço, e podendo além da
carestia reSl nar fàlta de gados para o cons,umo
desta Capital, que se vai tornando cada vez mais
populosa: hei por bem revogar a disposição
do § 19° do Regimento na parte sómente em que
se' estabeleceu o imposto de ,;2.00 réis por cada
cabeça de gado, ficando em tudo o mais em seu
inteiro vigor.
II. ° Constando das averiguações a que procedeu o Provedor Mór da Saude, que a Ilha de
Jesus era mui distante desta Cidade, e com passagem de mar, e,por e,stas ,razões menos propria
para a quarentena que devem fazer os escravos
novos; e atten~endo que. não he esta rigorosamente necessaria para os que chegão ãos, e sem
suspeita. de epidemia: determino, cm con idel'ação dos §§ '5° e 6 do Regimen~o que o lugar
da quarentena seja adiante do sitio da Saude,
designado pelo Provedor MoI'; e que desembarcados neHe os escravos q'Je chegarem sãos, sendo
lavados, envollos em foupas novas"se entreguem
logo a sens donos para o~ podeFem. ,'ender nos
seus armazens, licando em quarentena os doentes
eu empestados~ pelo tempo que fikjulgado necessal·io.
Pelo que'mando, elC: Dado,no Palacio do Rio
de Janeiro, em 28 de Julho 'de IS') o. - PlIlNCll?E
eom guarda. - ConUe 'de Ag.uia'1:' - Com O9-1'e
gistos comfMtentes.
J.
J!
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DECRETO DO

[lOS d~

DE AGOSTO.

Manuscripto autbentic'o.

Attendendo ao que me representou a Condeca
de Roquefeuille: hei por bem epor graça e pcci~l
que não servirá de exemplo, fazer-lhe mercê d~
50:t/>ooo réis por mez, parte do soldo que vencia
o fallecido seu Primo, Capitão de Mar e Guerra
o Cavalleiro Drucourt, que lhe seráõ pagos pel~
The ouraria Geral das Tropas desta Provincia
com s(}brevivencia a seu Sobrinho o Conde d~
Gestas, O Conde de Aguiar, do Conselho de Estado e Presidente do meu Real Erario o tenlla a _
sim entendid? e faça executai' com os de pachos necessarIOS, sem embargo de quaesquel'leis
regimentos ou disposições em contrario. Palaci~
do Rio de Janeiro, em o Iode Agosto de 1810.
- Com a rubrica do Principe Regente Nosso Senhor. -E:[;tra1tido do Liv. 2° de Reg. de Decretos
dos annos de lS09 a J ullto de 181 I > a fi. 124 v.
DECRETO ~E

2

DE AGOSTO.

Manuscripto aulhentico.

Havendo ·me representado José Lino de l\Ioura
Coo~ador d,a Marinha nesta, Côrte, e o primeir~
Escl'lptural'lo da mesma Reparticão, Antonio Francisco, Lima, que elles se acllavão percebendo os
modl~os or~enados,.que lhe rorão arbitrados pelo
Ahara de I':> de 1\1alO de lS08, pelo qual e creou
aquel1~ Contad'Ol'ia, ao mesmo passo que ao Almoxanfe e Pagador dos Âl'mazens, e aos ere mais
Empregados qu ulteriormente tem ali sidó admittidos, se. m~ldál'ão .~ar os vencimentos que
taes lugares- tlDhao em LIsboa: e tenuo attenção
ao bem que me tem servido, e á necessidade de
se conservai) a· devida proporção nos vencimentos
daqu,el:le: que pelo exercicio de lias funcções se
conslderao em huma Classe mai distincta: h'ei
por bem ordenar que o referido cotItador vença
daqui em diante o ordenado que percebem os
Con~adores. Geraes do Real Erario, e' o primeiro
EsenpturarIO, aquelle que vencem os primeiros
Escriptural'ios daquell.as Contadorias, O Conde de
Aguiar, do Conselho de Estado, e Presidente do
Real Erado,. o tenha assim' entendido e lhes
faça expedir os desp'achos necessarios, Palacio do
Rio de. Janeiro , em 2 de Ago to de 1810. -Com
a mbrica' do P&incipe: Regente Nos o Senhor. _
Ea;tra1lioo,do Liv. 2° de Reg, de Decl'etos dos annos
de' 180~ (l,Jl1J/to de 1811> a {l, 158 v.
J'

OB:DEilf DE

2

DE' AGOSTO.

l\Iannscripto authentico.

O Chere de Dhisão Vice-Intendente da'l\:larinha mande contemplar os Contramestres e Mandadores de Carp'inleiro do Arsenal Rcal da larin'!l,a, nos dias 'de trab'alho, os ~rimeiro com 9 60
reIs e os segundos com 800,rei , Quartel Gener~l da lUarinha, ,em 2 de Agosto de lS1O.-,Com
a.,\·ll>brica do Vice-Intendente.
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OFPICIO 'DE

3

DE AGOSTO.

l\Ianuscripto aothentico. '

o Sereníssimo Senhol' Infante Almü'anle General junto á Real pes oa do Pl'iocip'e Regente
Nos o Senhor, ordena que V. S. mande contemplar a Joaquim Epifanio de VasconceUos, Cap.itão Tenente da Real Armada, com o vencimento
do accrescimo de soldo e comedorias como embarcado desde 26 de Junho do conente anno,
em que principiou a substituit· huma das cadeiras de lathematica da Real Academia dos Guardas l\larinhas. Outrosim que mande immediatamente pagar ao Chefe de Divisão José Maria
Dantas Pereira o conteúdo na relação inclusa numero 5?G do anno de 180g. Deos guarde a V. S.
Quartel General da Marinha, :3 de Agosto de
181O.-José Estevão de Seixas Gusmão e Vasconc.ellos. -Sr. José l\laria de Almeida.
DECRETO DE 'lJ>E AGOSTO.

Cail. Braz. - Delgado.

Havendo eu por justos motivos p.eterminado
no Decreto de 28 de Janeir{) do aono passado,
que as fazendas e mercadorias que viessem de
Lisboa e Porto, e ti,'essem lá pago os dir'eitos
estabelecidos, fossem isentas de pagar oó regulados na conformidade da Carta Regia de 28 de
Janeiro, e Decreto de 11 de Junho de 1808, para
p.oderem ter concorreneia com os generos que
vem em direitura dos portos estrangeiros; e sendo conforme á indefectivel justiça que costumo
praticar com todos os meus fieis vassallo , que
o mesmo se verifique do modo por ora possivel
com as mercadorias que, tendo entrado nas'Alfandegas deste Estado, e ·pago os direitos determinados na referida Legislação novissima, são
depois exportadas para Portugal, por terem lugar e serem conelati vas as razões que motivárão
a mencionada Resolução conteúda no Decreto de
28 de Janeiro do anno passad-o: hei por bem,
çm· quanto não estabeleço providencias mais amplas e geraes sobre este importante objecto, '01'q.enar que todas as mercadoriás que, tendo en.~rado, e pago direitos nas Alfandegas do Estado do Brazil, forem exportadas para Portugal,
paguem nas Alfandegas competentes o que deverem, abatendo-se o que copstál' por documentos legaes haverem pago nas .deste Estado do
Braúl. O Conselho da Fazenda o tenba assim
entendido e faça executar com os despachos neces arios. Palacio do Rio de JaneÍl'o, em 7 de
Agosto de 1810.-Com a rubrica do Príncipe
Regente Noss.o Senhor.

-.

CAl\T A REGIA DE

7

DE AGOSTa.
,/

Manoscrjpto

alltbentic~.

,_

Regedor, Amigo. Eu hei por bem C{)nceder
revi ta a'Luiz Gomes Anjo, em hum feito que e
tratou entre elle co1110 autor, e "c1'a outra parte,
João Fernandes ,da çQ ta, 1'§9 ~ sobre a abolição

de huma trapeira cóllocada sobre o felhado de
ambos, no qUill feito foi dada sentença nest Casa
da Supplicação contra o dito 'Luiz Gomes Anjo,
o que assim me praz, . vistas as tenções qúe rio
dito feito puzerão osDesembargllaores, por que o
mandei ver para se saber se era caso de revista,
as quaes tenções se ajuotarúõ ao dilo feito, e tudo
se entregará ao Escrivão deHe. l\hndo-vos que
façais rever o dito feito pelos .Desembargadores
dessa Casa, que para isso dareis, segundo a fórma da ordenação, e os sessenta cruzados delia se
depositaráe. Dada no Rio de Janeiro, a? do Agosto de 1810. -PIUNCIPE com g~arda. -Ao Regedor. -Acha-se no Liv. Iode Reg. das 01'dens Regias da Casada Supplicafão a {l. 1?5·v.
ORDEM DE

7

DE AGOSTO.

Manus'cripto antbeotico.

_ O Serenissimo Senhol' Infante Almirante Gene!'al ordena que de todos os pres'os entregues á Guar- '
da do Arsenal se passe recibo, devenclo o Commandante dalla exigir outro semelhante daql1ella
autoridade a quem entregar os mesmos presos,
na fórma das_ ordens do mesmo Serenissimo Se,..
nhor, que manda observar na execução desta a
maior pontualidade, encarregando a V. S. de fazer que se cumpra tão inteiramente como nel).a
se contém, e com as formalidades !We melhor
conduzirem a que cOJll effeito se preenchão os lins
para que .esta mesma Ordem baixa desta Secretaria, formalidades entre as ~aes jámais se prescindirá de participar a Sua' Alteza diariamente
quantos presos se recebêrão, de quem se recebêrão, e com'que destino ou por que motivo, a qual
parte será dada pelo Commandante da Guard~ a
V. S., que deverá dirigi-la a Sua Alteza. Deos
Guarde a V. S. Quartel General da Marinha, ?
de Agosto de 1SI O.
PRovisÃO DE

-8

,DE AGOSTO.

Maooscripto alli:he~tic_o.

- -,
. O Conde de Aguial', do Conselho de Estado, etc. Faço saber á Junta da Administração. e
Arrecadação da Real Fazenda da Capitania de S.
Paulo, que sendo puesente ao PrincwellRegente
Nosso Senhor a necessidade d-é comprar-se huma
sesmal'ia que _oonsta haver ·nessa ÇapiJania, para
accommodaçao dos bVl'adores que devem desoccupar o terreno que p-ossuião no lugar destinado
para o novo estabelecimento da fabrica deJlilldir
ferro, no districto de Sorocaba, afim de quanto
antes entrarem a f.ailJer as suas plantações:, foi o
mesmo Senhor servido determinar que e~sa Junt'a
logo, e, sem perda Ide temp.o, faça -oomprar á
custa da Real Fazen.da a referida sesmaria, e que
seja esta repartida competentementg com aquelles
lavradores, para poderem principiar, oom a possivel brevidade, novas plantações, e occorrer ú
falta de mantimentos que, se se não providenciar
a tempo, púde original'-se, vi-sto ser já opportuna
occasião destes trabalhos. O que a mesma Junta
assim terá entendido e cumprir~ prop1ptamente,

tes de' p~rtlig'ãl"e Russi'ã; '~tiandoJ raOOcârão os
wál.'átlbs." Bão p6dião eelltattJIooré 'l'er"eni 'visiIJ.'b
t tt1ríJ.c'rci'0 'dlír:elH'o' 'com 8 J3r'~z'll', eJi' s
s
iPlé'ríip@te'illcilWiós podiffd",; si!n:i'igúOranci'a"o 'crime, et'eedeteln 5O'I\S p'o'déres para étlntrá~t~rem
lia Rég. e:Nif1>tsoes, exjJ'edidas pela C6:ntlt!L'oT.ip. 't"
sebte hUm" c.ómIIÍer~o' Iq'àe 'rft.o eXIstia', qúe era
't.lil lia .s~g;lhdk Repm'ti~ãb ?li ''PII'esh tt .ti:. . , 1 f"l'I
éltad'O; e' que hh'fri' ~jr{!itd p'ó!fli'có recbn11edi&o
'i
, "
"', I
'" I .. !o'
.;j II> I ' "
por todás a~ oDaÇ'õ s nào' O' p'eir'nltt!~, antes o Pãil'a
(I
.
I
lU·
-1-'-'-,-,.
,', n
I !O'
,-e.x,cl'tlsi~o' dá 'D'ação 'q e tie?!a coioni'as, A tl'iffe..p'
l\RS:OI::uçi'O IlE1113 'D'B"A:GO'ST'~l, ,
'rença de té'inpog e oil'c(JOstilneias' que altel'oli b
, ..
, )iinusc~i,pto ~utbeDtico. I '
"
:s;ysteríla geral -de, comme'rcio ,oon'J.'O BrazH, n'ão
I.":
I
'. "III
II;
htnitou 'nem' augment<Ju' os tratâdos' anfe-tiorcs
'~'tHu li b l~rSilvã ttâm{)~;' M'ést'tg db']j rglmihh -quê não poclião cÓfup'rehéo'der' su.coosso não exi'sIl'flercu' id'lleli;~, ll11cga quetiver.a a'ümciUalte de ser tentes, oe que até pàl'ebião f6ra da ó'l'àem posSivêl';
b primeiro que se ál11lutBi.\ 'a empreh'élJder a '+ta- além de' que a let~a ,dos mesmos tl'atado nãd rTe'gem dê'S, Í'etérsbourg',' na iltissia.~ para .esta ç'ô~ ~e'ssita fie commento ou in'terpre'taçiio ;'.elle ' fallào
te, I trazendb" mitos ~nc 'até: o 'pre'seil'te tem sido {ló comJ?l'ercrj~ direcro tl~lPorl.'ugàTeom :i"Rti~ia',
'iropt,irtaBos,p'ó'r dutras,naçoe)s, ê q'lH! pala')o<1ed\- hã\:) tis clé~h'6'e du elIentlé; assim coino as fiova
,:niSar- e dos prejuiios qU'é ~o!fl'réb pel'a in'just:i' dt\~ gr'agal; cGoecd.i'das a este rfão'podem se extlmsivas
tenção que tivel'a em Côpén'haguén ~ 11 dos ihcom- á'quel'le çl'a t:Gl1Jprehen\;ap dos tl'atãdos, porque
_módos él'~ qu~si sempre acoclpa h~<l a' prfb'iJitas ~nf~o falta'va a igualdade e rêciptocidade qu as
-expediçõcs; im~ló):atoda aI possi{·t\í éq itlàlh! 'Di0S duas .al'tas potelwias é'ontl'aGtantes quizerão 'eqmli'dir.eitos., 'ail)da:tri~ rrfo llàqJ.e/li!s qbê olstj~piré'an~ 'brar ·e estabelecer, e que se não 'podem 'altel'at
.te bom o riacibnal tHlvesse, e ~gualrrieMe'as'liânç'ás sem o seu unaoimc"conseA 'mento. A' vista de
:neoe sá/ias~pãni dÚtra sé,tnelbanu' expediçao', to,
tudo Vos a Alteza Real mandará õ queJ6r servido.
Jmâhad 'Sua Ah-eza Real ao supp1ic.ante 'c a sua Ria, em 6 de Agoste de ,810,
-famiir~ d'elJaixo cla,suà Alfg'U ta eiJiê'3~1lÍ'É)redção.
Resolução, ~ Como" parece a{)s Conselheiros
~aTéc~:a'o~, C'dnse]~eiro,s l~ui~ B~lItfo d'e1'GblJ. .. êá Luiz B.eltt;ãp .de Oouvêa, de ..ilJIle~da, Leonal'do
d'e AUrleiàa., Léoriardo Í'inheirb tle Va e.oncelloJs l'~ohei\l(r de "IaSw)oce~~{)sl' ,e,rDjog:o de Tol.edcG
é biogo' dê 'Í'ole'doLara Ordenhes, 'q e o'Decre'tb ~arjl Ord.oO'hes: P.ala~p' do Rio d~ ,Janeiro, 15
'l4~ t t de J lfh.o del d~d8., <;Iue l'eglllçm os clhéih~s _'le AgQsto de 18Io'T'"ÇOm,.a.rupl'~Cl}lde SuaM-da ArfailcÍeg'â nó 'Br~zI! ;aos cdnnlle'rbiantês Q'(lcio- ~~fl Real· - .4cha- q:rlO;:biv, 11° dç, R..~g~ rJe Cons"l
'naé's., 'comprelieotieu na 'sua Sancçãd' ã ~lippnca .t(lS ,do Conselho .da autr!da a 11., 20,'/). ~~ 21 li.
e'Fãúst'irio da Silva Ram'o's" Capitão-do befga~~
tim Mel'curio Feliz~ vind'o da Russi'à, carregtJ\:fb
l
r
.. !01l'xtE'M.''Dii '14' 'D,E' 1bo~TO.
com gcn6Tos daqueHe-fmperio, que pede, por
: ,.,
I 'J
I':
..
ser o prirpeiro navegagol' 'quc .abrio,llo caminho
'ti'
, Mal\usoripto,·authen,ticQ< I,
destoe oomme~cio.~ij'~c~q~ algJ..lm beneficio ou per.- I • : '
•
I' ,,' J •
I , . . f,ll
) " I.·
dão de direitos. O sppplicantc não fez huma.couO, SeJlep~ssimo Sephor 1nfante lIIÚ'I13J;1te-G-e( a fi(}v~ nem.eni.ôómmel'ci·o, ne'fu em' nave'ga ão.
, e.J;al ,?rdena quet~" S: charpal}do á sup,pre~ença
'e' 'utilidJatl'es desta.. ví1ágem' e deste' commel'cib '.os mestrçs e armes, ,que fr1eflll/WWQ a cabotag~
acti b ,e phss.i;vo~· sag as' qlie 'hâplde:con-tlda'r'ôtil. )<10 distrjotp 'da sua, Jqteq4~{lpia" efaminll ~elles
-Iit'ós ettJp't\HlellldeUbrés .iI 'fe.\ltal' 'le~pécliJ.ações, ôà _qÍJa~.s, sã;o ps,,!>ontos m,~is r~jqtl'~ntes.. e Q'lílís a'Plesiná nafUl'eza" assifu "oomo .outrá!;" de lrongo lie9t~;s ilas (;ost<\s,dos,mt;smos distriGtos ;,qu'l~s as
·curso. Esta viágetn lhe nova" ,portlul'! 'né'rrÍ ésr~ bahi'\s, ensead.as.~ po~tos, ,.e rios mais n.otaveiô
-:I!em o'utros nhvegaddréS de"corrlmel'ci~' a póilt~p Açs ,a~ co~a ,; qq'\t;l lOS );uo;tos,c01'l'p(Ms~ e aS,dis'faz~r:, J p\'>'r 1.11 l!s sl!r pró'hibida:; {! 'héste"sf.n'tido,:, iraocií'S'J a qu,e oS-.IncioS~Ide, todos ~stes pontos s~
'qualquet"riàv'egação"pai"ãl'o INol'fe ou ISitlJ'dil'ÍlctJl lcnpqntt,ão buns,a r,espeito dO~'OIl~}'OS~ flm, Qrdem
-comi d B't'azil"h~ n'ova',: e rodo's tis que a -edl}ii'ê'.- igeg",da de Sul a
,rte; qua,l eja a' ~o~figur'l(Jão
-Hen'derem exigihiõ 'fàvorés,~ bertetcid ho~ tlirei- Idcltes ,I quaes os baixos, perig:o~, e fun90s que
-;(os,1\6 que l he 'hitI:ll absorqe. .0 su~'Plica'Dt'c 'O"ã'0 IDeJlt\s ou, junto I a elles eydstcrn" ex,tlfnd n ª0~se,0
0âb!i'ib ''h'utna nâ'v:àl càrrelia Í1 navega-ção ""ap'I.()'Vêi'- ,l(~ame oe te"pltimof caô,o atél,duas le,goa.s lQ.e dis-fuü'-Se 'Ba coi:ll\~citta éJlId bM'iHlbio 'da: GàFra fi gira tal'\cia; qi.l~,alturíL a lagoas ofi'er-ec.cm no haixarpar
-:de 28 de J a'j)(riro; d'é"):8b8" parà sérJo'ITi~eiró'a .c nO preaP'lar de ago.as vi.yas".ipuuiripdo
S.
lin'os~rárLlaos' seu)! cqinp~tl'Íotas 'as tltíli'tladc's- daL
m.uito singuJarmepte ,csla.alJ:ur;t pelo tooante á for;
-queTIé cqmfuetcio .e',na'Vega'Çào ; por reste ID'otivo PBs rios" ~-a este ,respeit9 indagará tampem 'se as
'some'iJté'lrnelíece 10:1' V'oi' que V~6 a 'Alil:t!za"1l'eal . :b!lliras sã,o ml,tda,:ejs, se tem,catraias,ou, pr~tio(1s
"fhl' !;~rvidQ"f~z t~1lt/j; niio como hum' de~ct>bi'ia.6T .11ue indiquepl' ~ mud,í'nças, op se .car,e~eJ'1l de
"ou inventqr 'de'c minhos tiu ' cousas ignorallas, ':p..r~,'idencias.por este,lado, e ólB~~m !tam"e!Jl'qual
-má 'co'mo hum 'Oa "'gàtlor atnante"ila s1:),lI' náçã'ó'., ,~e},a ~ ~arcb do~ fuo,{los,dqs D!«:s~O ri~s, lq.ua:qs
-Hli' , e 'árrlSClÍú' p!'Ífueii'o a es'te'llommetcib díreh- o tempqs, ma'is PrQprj{)s,.para ,a Slla pa~ga,ção',
... ' Q; ~erMjO{.I1tdBó,l}hép'ertehcér"a 19rá. à ,tlo llt!rdão .quaes o~ lugaçes, IAí'is ,!!o-!4ve\s ,qu,e 'p.ol1 \el~ f> ,~e
"a~' meipsl,dir~'it'ós ',q'l1e se achãl:l'elllabélétihi,(}'s'a ,communicão com o mar, quaes as maltas e arvo~ ertos I. 'lIeteí'lilÍ'Datlrrs geneto's tltJ1l't atádtlil.',lfe redos, quaes as pr.oducções.;Iaturacs ou da indus3.7~7,e 1799,.p'drquCl..a~ ltàS'p'ot~tlbias n raótâ'B- iria proprJas para <Os usos da marinha, oe quaes 011
<como nesta SEr lhe ordena. SirrütelJ0sé dos Santos a f~z no ~iCl d~,IJ'lrwiIlQ~ íl. 8 de Agosto de
8, o. .L J Qão J osé Hodrig'~es y'areü'o no in?re<tHiíen't ,il1b e6l'lÜ'p't ~~r!ü ã 'fcz e ~l'éTe+.~.t fitil{ d-l A'gular. :....- 'Jf;:tlráltid(( ',de jl. .'io 1'J. '?lo np. ~~
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estabelec\m,t;ntos na~ti~os .que juptjl 11- elles 'exis. ~
AfISÕ' DE 1.6 tJÍE. "ÂGOSTO.
tem: em sUmIDa, prpcuraril"y, S, indagar tud.o o
Maousc'ri,pto a~t!lent?C?'
.
que p,óde ,~i~ljr respWto. á na;vegação, lavando • : , , ".
terII;los formaç,s de ~odq ,OS dcpoi!D-entos, d~ 'Ipe .•,.TIJ.m., e.l~·xm., 'SI-: :......Ha"eA~o. S;u,!- A,l,t~za Real
reIIt?tterú os oríginae,s ticand,o com a,s,copias rç/>- .0 Pnl\lclpe l,l.egente Nosso Se.o-hol· tomado na sua
pectlvas., e ~e para; es~e,fim lhe fôl' neces!'ario, re- Jleàl' Bo.n'si'det'açáQ as se1'i~~ co~,sequel,lcias, que
o~J'r~J' qu ao~ GpVI~ 'n~doçe~ lWl;~icu\ares d,e alg,l,lID , resuItao ~as ~lelongas ,no l)l'ocesso c ,deci~ão das
clistnplo" ou ao ~oveJ'Oo Geral da Capitani<\, ,r~ reclamaçoes de presos, pelos graves damn'os e
presentará V. S. ao mes.mÇl Govcrp'p ~eral, reql,le' enormes prejuizos que por taes demoras podem
rendo. todos pS au.'ilios de .que carece parji poder experimentar as' partes interessadas, e querendo
o me mo Se'1hol·. ob"iar e ,removçr aqueHas que
des~mpenhar com o ~aiof acert(), pps~i veI eS,ta. tão
JAtcr,essante commis~ão,.l').aintelligencia,pe qq.e es- poderião concol'l'er para prola'ngar o exame e
te des.ç~penho, S,erá, conside,,~d9 'comQ hum gra\1- ,d,~cisáo, fi~~l, p.é,l., ques~ão ,CJu~ se sus,çitqq r~lalíva
dq ~~r;v,~ç<,l\ pelo ~ereoissimo Senho~' Infante" q.t\e ~eÇ1te á .pr\}priedat)e, da, e?cuna, SY1Ph,. .uegoc,io
_q:lfe S.ua _Alte.~a Real, Mtenrlendo aos, omeio ~
~~nda I~ecommendar a V, S. toda.a circl,lll;1spc,ç-:
!'<1cla~açoes do Coniml geral dos Estaáos-Unidos
lçao~ e o mais,bem entend~dQ detalhe em. todas
est1!~ averigu'!9ões, as quaes de"em succ'eder-se á ,ç.a .Â.1l).erica, fói servido mandar, por Aviso de 5
,meçlida que, ne~s'ç porto dfl sua, re id~l:Icia jo;'~ .~IQ oorrente mez, que,.se remeltes~e ao Conselho
.comFlarecendo, os dito~., mestr~s op. a,rr.ae.s para §e Jys~i'ça do Almiran~a,do p~ra ali se j,uTgar;
tratarem dos. seus nego,c' o. , e se estas, não rbasta- de,termina Q mesmo Senhol'
f " que o Conselho ue
do .,Almírantado,
tendo em vista,, as
im a
rem, \c~mpleta-las-h~ V. S. pOl~ l!1eio do.s in,c,li. T Justíça
II
.1 I
,
"
. J I
p.eJ;lsavç,l-s e consequeptes ,officios, aos referido.s natqreza q~s callsas ,que se c\lI?ffiette~ ao se';! co,, I
.
.,
Go-i.,el:nadore :
'
nheC;Jlmento ,. como a i~portancia de ·aue· eITas se
".
f i .
jnlgúe~
~om a corn'eniente Liievidade~ se ~c6u.
.,11
I J I~'
'pe' ?o. e,xame daque;lla recI'Imélção; repeti~d'O .as
PROV.ISÃO ,.DE 16 DE AGOSTO.
Sessões do Conselho todas. as vezes que entender
,,
MaDti~'crjpto authentico.
s~r
,oecessario para, a prpmpta expedição/ldo1nego, '
~19,r.~ que se acha encarregado, ~e.ndo cer,to qu,.e
o Cood{) 'de A:guiar,' do Cons'elb'o' d'e EstaL ta,rde se effeituarié,l.. a sua conclusão se della. houdo, etc. Faço saber Íl Junta da Admh1Í'stracãd e v,esse de se tratar ,sóIDfnte nas Ses-sõ'es ordinal'ias
A1:recadaçã'o '~a, Reall Fâzénda da <qap'itanÚ" de
q,ue"s~,r~u~ienÍ ~ ~~~3: v~ P. ~"~emapa;, p que
MI,nas Gel'aes::' que'\'éép'rerendo' Diogo- Pereira Ri- parpClp,o a y. :p:~a, Rara, que aSSllI). o faça prebeIro de Vasconcellos-, Thesoureiro -da lnrenden- sent.e ao Con·selho. Deos guaráe a t. Exa. Paco,
cia de Villa Ricá " o ortlenauo de'l :ooo:tj) réis que
16 Qe Agos't(), de Ilho . ....:-.Conde dâs Garveas', - .
dantes co~petia a este lug.ar e que por Decreto de Sr..l\fa,rque,z d' Angêja~ . f
'
I'
.
!
.. •
Ii"
12 de J anel[O d 1809_ fôra re ur.içl,o '" 800·'foI.. réis
l
i
'
..1
W
,
J .1"--.,........'....,...,pe l as razoes ne e expressadas: foi Sua Alteza Real
(, ill
I '1>E'êRETO DI.> 22"DE' AGOSTOl.'í·' I '
servido escusai' e té"l'equerimento, e mandar
d' -,,," 'ti ,I I'
, I •
declarar a essa ~ unta, que a Pro'Yis~o expedida .', 'III' i· ,,~.;
1llanUScrlp.o
au enlCOr. I
PI 't
1
"
(
'J".i.
r
1 11 tJ
!
a 1'? d?'Oiitu'bl:o de'1~d8, para o Súpplicant 'ter
, S.endo.-me presen.te·
C,onsulta das l\I.e&é\ do
hum Flél que 'Slr'va nos seus impélliniento's, Jeriao
,DeseI:I11;Jargo ,do. P'IÇoQ· d,e 9 do, corrente ,m~z"
p~go Ú custa dol'~lipplicante, se diwe'entender,
.que ,havendo r,epre.seuta.do o quvidor d" Comarca
acha.ndo- e' este" ~bente . e inhabil'itlido 'de ir á
ç1a Ilha de·Santa Ga!:harina,.• que senQ.o bem. noInlendencia s.erv.ir '0 1 sobt:édíto emprego',pés oal,tQriol
Q. augmepto que I de teVIP.os a esta parte
mente, como he proprio de hum semelhante/emprego, o gue dêverá faz'er cón'star legalmente tem) 1,lav.ido, na Ropnlílção daqu.ella Ilha,. ig:ua\gl'.ave, ,de.tl'llp.eQto, que llxpexpente ,çra l c,e W
pei'al')te a'.'funta, sendq loúvido por éscriplo ó Inren.l1ehte cta eas':l. /da "F'undiçã'o'; sem' o qlie a ril)'J.!wlavão aque1h%PP'1'l,l,S ~a,demora ~ exp.e,d;~ão
dos 5'ell~ 'neg,ocios e,}I1<\is Id~p'<:ndcncia9 por .nã,o
Junta rlão admit~i'rá';I ásslgbar' as 'cal'O'as o sobI'eser. ,b.astante hum, só e 1.!nü~9 Escrivão u6, Pudito· Fiel, aum de <toe se não pTo'cn~e' red~zir o
blico, Judicial e Notas ,,,q1.1e ali, ha ,para ,escreemprego I de' Thesoureiro' a hum' omcio de' me~a
tenda, parai aquelle à qUem foi concedido le' 'a ver todas as materjas que lhe ,dizem. .resp~ito ,
sendo por i.sso in,dispensavel. a: <tt'cação., d,e, outro
'
ser 'se,rv,l'd o Con tanteme'nte pelo Fiel que ~e'lli'e
,iglWl o,ffi.p~o :''6 querçn~Q eu, Qbviar ,a estes ineon:'
perrmttIb 'I1'Os,' ~eus impec!iínen'tos,' qúu ' se: deve
entender, leglt1m<Js' e competerltemenrê demnn's- Vel)ie~?t.e.s, comq ,prejudici;ae.ll, é\0 comm,lIID intctI'al'tos.' O cple a 'roê 'ma 'Júnta' faráexêétitar' sefu l)esse 'dfl~: m~smos povo~ ""çonform~t;lqo,..nw_c~,~
duvida ou e~nbàráçl> algum'; Süuão 'José 'cÚ,s •o pax~cel' dá Me~a do De,sembarg,o d.<? :r,aço ,in terSantos a fez no'Rio de Janeiro em 16 ete Aàósfu posto na mesma Cops,ulta,: hei, ,por,bem crear
de ~ 81 O. --'- João José Rodri~t1~s"V'areÍrol,
íriJ.- .C\ntr.9 pfIlcio de Escci~ão" ~o;Publioo, Judicia e
pedlmento ,do Contadór geral, a 'fez escrever:- .~otas ç1a;dita Ilha 4e Santa .Catharina.. A.l\111 9a
Conde -de Aguiar.-Exlraliida ele '/l. 24 'V.: do ii'V. A,<},.D,çseJ;Ilbarg,o do., l'açQ....o ,te9\la; assim ~nten
dido, ai faça I ,e,xecuta.r ,com qs de pachos .,neces'2"' de' Reg~ e"P/"rJ1'isões ed-per1.idas'pela CoTtlàdória
a,t:Íosj ",Pali1~io ,dp, Rio
J:an,e:ro, elP, ~~ qe
-geral'da' se'gwnda R'ep'ártiWo do T/iesouto; , • / 1,
,.Agq&tp, de 181q. - C9m, íll'rubl·jca do, P,fipciBe
-tt (
) ; 1,
~
.. J Jl P (. J ' " li . (J t (( It 1f1 n J ,
,
, " ",,
I II ~J\eg~pt~ ~O:Ss,o Sen):1ol·........ AF,ha,..~~ m' Li'll. 1 0 41
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Eu o Principe ~egent~ faço saber aos que este I' Q COQde de .Agu'l\I', dÇl Cons~l~lO dt;"Est,a::Alval'á com fo\'ça de lei virem, ttue sendo-me do, etc, Faço s,aber ú Junta ,da Heal Fazenda da
presente o est.ado,progressi'Vo de-prosperidade e Capitania da Bahia, que, requerendo ao Principe
riqueza e~n que se acha a Ilha da Madeira, de- Regente Nosso SenllOr_Francisco Ignacio de 5i'Vido ,assim ÚS''Plftêrnáes e providentes disposíçties queira Nobré, se lHe concedess'e por a1'l'ematação
com fqut!'tertlio' anima'da' c'.Prom~vido a agricul- a propriedade.~ofl;l,r~,di.o qult, s~rvio de nO"iciado
tu\:a; iml!!,stria 'e commercio daquelJe meti im- aos ex-Jesuitas, pagando o preço da avaliação
}l"Otli:fnte' dominio , como a intelligencia e indus- no seu e tado actual áofiro de, vinte annos, com
triosos ésfol'ços (flie os seus'habitantes'tão louva- '~lYP,otheoa do meSID0 '0'0 iniarIo ao.dito pagameri.,.
velmente em emptegado"I10 angmento da cultura t~, ou conc~der-se"l'h~ de arrendamento pbr tempe
e'melhb amento das' preC'i'osas producções dat]uel- 'de trinla·annos, á razão de IOO:ti>OOO réis; e no
lé fertit'terrenó', 'resultando deste feliz acordo e fim dO' dito tempO" recebor a maioria que 'exceder
'recipro'ca: 'coOperação J terem cre~cido conside- da dita avaliação, ou continuac-se-lhe o mesmo
ravelmente;" e d'e par' com as fortunas Idaquelles a'rl'eudamento, e que as fabricas qU,e se achal'em
,'meus fieis 'yassallos-, os rendimentos da minha estabelecidas no- dito no"i~ado gozem o titulo
Real Fazendà" sendo principalmente os direitos de Rnaes fabrieas, li maneira das de 'I:isboa; fo:i
que se p'ercebem na Alfand'ega da mesma lUla, os 'o mesmo Senhol' senido, attendenclo ao' ditó'I'l!'qu'e mais conhecidamente manifestâo o augmeoto 'qHevimento , determinar que essa J uDA:at mandando seu' cC1mmcrcio : e'que reconhecendo eu a'im- do novamente avaliai' o pl'edio denominado no'possibilidade que existe 'de facilitar hum pl'ompto viciado, que foi dos extincto Jesuitas; com o
despacho naqu'eUa Alfandega" por não serem terreno ou quintal adjacellte, o faça arrematar ao
bastantes os OLTiciaes de que ella se compõe, qQe supplicante por termo e sem figura de hasta putendo sido álias sufficiente.nos tempos em que o blica,. para pagai' a sua importancia no prazo
seu comlflercip, era, mais restricto e l,iJpitado, o d~ seis, ann os cQm a fiança do costume, O que se
não são agora, por ter elle crescido a hum tal participa á l'eferida J unta para assim o ter enten.auge, e pOl' prometter ainda maior extensão; ac- 'di do, e executar sem duvida ou embaraço algum.
Ftanoisco de Paula .souza Motta, a fez no Rio
_crescendoJlayer-~e manifestado que conviri'a q.ue,
á s.emelhança do que se acha estabelecido nas de' Janeiro, em 25 de Agosto de 1810. - Frangr,an:des f\,lfandégas d'os l;I1eus. Reinos e Estado lto 'cisco de Paula Cabral rle l\lello a fez escrever. Brazi~, se nomea~s'e hum Guarda 1\101' para ,a ao .Conde d'e Aguiar; -Extrahirkt da Liv. 2--. deJReg..
gel;ai de, Ordens 6xpedicêas ,ás Juntas de 'Fa;;enda
Fup.çhal".~mEregq que, ,sendo da miliol' imp9rtancia, pela seriedaqe
das obrígações inher'eQtes 'a (I; fl. ~9 '1). '
l
hum semelhanle cargo, se acha c9mmettfdi>
,
'
I)aq~~ll~ 4lfaodega. ~J dou~ Feüores 'que" ,d((vendp
ALVARA
DE
,
çúm-prit;/as assid'uas e I~boríosas' occupaçõe,s pro~Irias'ld
s
seu
omcios,
não
no.õem
exerc'er
"sjmul0011. Brnz. '
,['j
I
I.
I·
I
tan~~II;l,er\te' a~ de Guarda 1\'1úr, pqr s~rem e tà's
'
inc?ID,P,a9 veis com a'l~e1Tas; result~ndo desta Ít:Eu: o Pl'incipe Regente faço sabe,!; aos que este
~~egul~l; llggregaçãp de tuncções aS,sim ~ ret,arClo Alvará com força de lei virem: que em consulta
JIo seç;viço das pa,~fes ,C9mo tambem graves ~~m- do Conselho da minh ~al. Fazenda me foi pre110&.eP1,prejui~9 da minha Real ,Fazenda, peTá dif I sentc, que sendo a dizima huma pena imposta
7
tiC\lIg,lI-~<de\qol),ibjr ,os cqn,~rab\lUdq~ e desc'alIl;if- aos temerarios ,litig'antes' ou' aoS' q[te fazem mil
p-hÇls dos mevs, Reaas direitÇl,s: attendendo a estas demanda, dispensadil sómente em sentenças de
_f:Ál',cP9s,tançif1s~ CJuç pelai ~uargravidad~, se fi~eráo certas pessoas mti;el'aveis, 'ou privilegiadas em
dignasl d,UJ ,o;t"nh a, Re::jl, consideração: sou servi40 ,l'azão de ,estado ,çlU d!l Juizes, era mais coh~ren_creaLIIilr a ,a A.).r~nd~ga da Cidade 00 Funcll~l 'o te ç- cQ)lforme .a..igualdacl.e, o.a"justiça que des,ejo
O:fficio de Guarda ~lor; e cm quanto ~e não esta- - p,raticar cÇl,m tpdos, os ~\'lus fieis v-assallop, que asbelecer regi'm~nl~\ qn~ tenho ~anâaélo formâ- sim ,conw ena se P<\gil dilS ql)e se lH'olet;em nas
lisar, para servir de norma-aos que forem em- ~.alfs~~ ~e se tl'alãq- a, disp~P,o, ria Çasa da StlPpregados' naquelle officio,; tletcJlmino que fique ali plica ~~C?, que he o, ~!1Bremo Tri~UJ1al ,de Justiça,
em observancia o Foral da Alfandega de Lisboa, ,se ,pague ~a~ef!l.
q~le ,e da~ a I~ na Real
por onde se devéráõ r'egular as obrigações do __ J~n,ta ~Q, Co~erclO, onde se tr.~t~w mUltas cau~as
Guatdad\Iól' na',parte 'que respeita ao ,seu CaTgO; _po prln~eg~o e por graça, s.ol~..c,lt'1das por versa,
,c rece.berá 'o> mesmo,f;u~lIlda 1\lóu pela mioha Real _,reÇ'l so~re In.t~res~e~ rpc;rcantls, como,':ID, ou, Fazenda o íordenad@ de '20 0 -mO OO réis, por. anno . _,t>~'os Tl'lbunal\s, cUjas sen tepças transllaJ,J ;pela
.oom oS'6mol\l;~eGt~s,que,lheQQD,lpe:tem., E est; I:Chancellar~ 1\lór:, cÇlnfol:m1\lldo-me; com o ya- le 0tlmpl'Í.rá cO!J1o Mlle,.ge,cQ~tém.,
, , I I ,rece' ~ p.i~a co~sulta, e qU,erendo augment~l'
til' P.ela I que ·mando,-ete." Dauo nó Pa\1I-cio do"R' o G,~ste rªmo ,pa~ m,1Oh1ls RGJ?das Ueaes: sou serv)-'dc'Janeino "aoSI22 de.Agosto de I 81O.-Pl\INCIl'E _qo w~e?ar, q\-le d,a' d~~a, deste e~ diante se pancam guarda. -Conde .das Galveas
r,
gue di~lma das sentenças. profel',das nas, c,apsil5
','
I
,(' r ' ,
) ,
que s~ tratl\~em nQs, Tri~Hn es qps,ta. CÔl'te~ e.que
1"
• U~'
I
_ _
t);ansitar~rq pçJa,. ChanpelliU'ia. l\~br, onde se porá
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hido ,do Lb'O ';A°'·ele Reg. ,ger.lfI ,dt ,01'1l,1lS expedidas
ás .Juntas de Fazendt; a fl: 2Q.

a .compet'enté' '4'étJh~ paTa' 'sef 'aíl1'éê'a'aada pcla
fórma qu~ eu ,bouver por bem detor.min;,r.
Pelo gue mando etc. :b~do no mo de Janeir6:; Ó 1'2~ldc 1\'gost'o' de 1:S 'o.,~ÍlIil, 'iP cbm
,IMuaréllt. ~ Cbm os Hgis't,os 'i;oíilp~tentêS':'
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"Il1m.... ~ Exm. Soro ;-Ha.ve,ulo ~ua~ 4lte7i'! 11l1a1
o }?..\'in«rper.f..e~e.n,te, Nosso" Senpof deler~9i~d9

I I I

.que daqui 13m 1d.i:;lJlte f01\ser;n. un)ca~ente ,asslgQ~

J

O ,Conde de Aguiar, do ,Conselho tIe, Estado, etc. F'açelsabél' á 'Junta da neal Fazeoda, da
(lí1pitani~,do l\lat:aollão: quê' constando ao,Real
(Eirario iàs qucstões, que ,se tcm S1WSQi.tad;l!) sobre
'a fôrma da distribuição, 80S tres pOI',ceóto., de'duzitlos da ímportanci'a, liquida dõ rendiment'o da
:decima. dos predios újjbatl~sl; na. coofor$idl\de
,do § '1 Ô da dei de
de J'lmho, ded 808': foi o
iPrincipe Régeote Nosso Senhor sérvil:lo mll'ndál'
·d·eclarar a essa Juntà, .qúe· masta ,Côrte se paga a
-cada hum dos ,pedl1eiros le car.pinteÍ1:os empregados na ávaliaç;ã()( dos,'predios ,a"quantia de 8do
<réis poc dia em que trabalbão; ,(;uja' impbrtail.eia tOtal se 'ded~ dos' h:es 'por centa coocedidos
-pela referic1:u 'lei.,' e '() resto se 'divide em oito
'partes di~tl'ibuidas 'doimodo seguinte,: duasJpà~à
,o Superintendente., Iluas e meia para .o iBsGl'i "ã~
huma, e meia para o Deputado nol:ire, .buma para
,() Fiscal,.el o cestante 'palIa o Homem tlo Po\lo·:
(ad;vortriodo p'orém 'que 'a mesma lJudtadica au:HJmsada a diminuir o arbritado para Q jornal dos
-pedrerros e carpinteiros" tod;lS as', ezes que ali
iôr mais haix:ol' •. @ 'que se participa' I.l dita 'Juo.'t'a
.de ,Ordcm d.o ,mesmo' SdnbOt" papa que lnestf1
conformidade assim ,o faça observ4!' na ~flla, Ca;pitania, e em tod1l-S -os distl'ictos da-sua jurisdiccão. João Cados Corl:êa Lemos a fez no Rio de
JaneÍl'o, 'Ros' 2" dg \\g:~tõl'de dil.&: - Fraocisco
de Paula Cabral de lUl!llo afez escI'ever. -Conde de Aguial'. -ExtraJlida do Liv.. 2° de Reg. r:e'rfll 'de Oráeits ~xflellidds"ás Jüntds de Fdzeluia-ci, [l.
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.dos. p,elos respectiv'()s Go;\'e\,n qdp'l'es das C,~p'ita
nia- aqu-elles passaportes dps, na:"ios"qu~ de.sBar
chão tlQoS sel,l& p,orl{lS., ,p,ara nãQ al'l'i~Cilr, ;/ pOSSIr
v.el cáso de eXiIJ;a"i<;l-,,0\1 intercepçi\o daqu~nell
que já daqui ião a~si,gínadQs ·em .hranço IP'~lo l\1ia i tro ,e SeCretario p~.Esta/lo dos Ne.gocips ,da 1\1al'i(l'ha ,eLD.o~ililjos J;Jltramarip9/l,., ,5~ .J~ão ~e rer
ll'leJttei' a'goca'pelQ Qmçiall\~q1P'r d~s~a Repartição
-ao Secl'et;wio desse G,oyerno', os passaportes ,que
.no arnent~ se mandarúõ abrir. dcyendo V. 'Exa,.
'l'~gtllar-se em ,tudo p mai~ ,pelo ,quc 'lhe..(i;Ü,orde-I;l;al:!o no de-I? ç1ê l Ag;PIiLQ ?e I I:8o&. Deosguarde;a
,V. ,Exa Palaci~ ,do, Rio de Janeiro, em 29 d
Agosto de 1·810.-;-ColllíLe das GaLVclls.-Sr. J.o~é
'Narciso,de Magalhães Menezes. ,
J ,
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I\Ia.nuscrip,to, autl1entico.

, 'lt

I,

o.

1,létl.tI\{-se ma'nife'staao' pélll 'eX}1 ri'erlcia
i'n, ·oto~ehi~n-tes qué'rcsuhão da d'istancia etii que Se
'hcha ,o Phjsico 10í- das Armadas em 'tlsboa,
's~j'à, ,~,respeito dd 'sel'vi~o daquella pai'te-éla mj-M~'a 1\iaí'lnhã Real que exis'te'po E:st'atlb'do Bràzit,
~séja pMa â eeonomia e 'boa oraedi do cór'a~"o
'no~ hbspitàe destinadôs p~r'a d, tl'atament6 da"quelÍa 'porção dos' meus fieis' va'ssallos étfiPl ega·
"'dds' nà mesma' Niariti1iil:; e ba eodo -a'ttédçao ao
-p.restimo' e ihtélligencia de 'Vic~hte A6tonio1 ae
A:u!vedó, l\leoiCo da min1a Real 'CàJba : sou
- s\~rvido nomea-fo Physico fól! ads' ArH1ad.as, llu"~6 "'V~t
1
I'
• '
I
I '
f
\tante as' cíl'eurts,taú'das 'da tniHha l'e$idenci I re~ta
tI'
I, I I J~)
'.I I fi .
-parte Hos ~meú!;, 'Reibos é Dó1ffii1i8s ;" ileyetillo
!:;
,
,
I'
A.yrso 'DJ:l,27 DE ·Al1OSTO.
,~vencer ~é. ~1l:d7',l~~b ~~~JWblJd I ér, a~o.u~Jes J, le
, c
g-ozar da mesma graduaçà'o que têm o í'J. ,~Jserve
I.
?v J.u"U '. J
.'1
i, [Rnu,scr~pto aut,h entlcll.
'i'Híi'Pdrt'ú,&àl.", 6 CoH~ell\o 'S'uprefirô,Míli âf'b
assi'nl 'enten'didb 'é lHe~ln';\,Tldê 'p'à' s"r o'{\:Ies. O'Priócipq R~gepte' Nosso Senlíor manda ré- 'iihà
paéhos Décessarid~. ''fa1aci~' à "Rio Id'é JJá'r!ert ,
métter lio Coris Illo da Fazenda', 'assini o omeIO
-"da Jurlta 'dá Reál' F'azerrda da C~tHtanjà (I'e Mióas em,~, .1°, d~ Set~,mbr(): d,e )i~lp'::-'C~i:n'an).brl
ea do PrlÍlCl ~ Reg~b e 'No-sstl S~hlíor. 1)\.11
G"enes em, 'dala de 1 ~ 'df!' 1iíl'ç6"d6:P 'eseote
• 1
!
j.
l
' I " l!
, ,
àn,no,. com'o ti Rep'teseÍltação dol,Juiz i:lé' !"ór~ do r ' I
t.
I
• II. ti
. Funchal "lUaoo~1 de Alm laa A'lhurquerque, na
'lJECnE'FO DE '3 ,'riE' SllTEM1l1\O.'
'!f J
data ae ,8 de Jabeü'o ultim'Q, ''que !atp.bas 'versão • Ii' •
. '
lj"
t 'i.)
., 'Gal. ,:Bra~.
, sobre-~ fôrma. pô~ qú~'se' poOe'ffi 'citar' b$ P ocu- I' ,J ...
1
'o '1.1/.
ra'dóres 'Regio nos territorios qtie não' éom'j>ePl1recendo muito con'Vehieote l 3'0 I meu ,Re I
tein ii ProYiocia do Rio de 'Janeiro; áfim.'tle' con- I seuviÇ'o' que'llo ArsenalllReal, d'O me'u E/Cercito
sulta'r' a Suá 'Altêià'Real sobie Q mei1cioriac1o 6'))- élfistaprefixamenté buma complmbia' d'el Artifi- jécto '; el pá ti'di~ar 'li Me'sa: llo 'R\,!âl 'Eratio') a "ces)l que'liJI nter:tdo1se' na llis'eipl~nallnecessapja:Je
,Reso1ução
I ao"di't'o ,respeito' b'ou'hr, para" e
boa ordem militar,' bajão1ti·e· empregar·s~as res- 'expedirém da coríforüiiêlade da nHisln as Jordeos ( pecti'vos trnBalh'os' a/que são'destinado$ emlhuma
'nece sarias. lO .cíúe V. S. 'fárá pr~sen'ti(~o' )olít'e- I semelHante> R:Cpa\>lição :. sou séf1'ido. rmamhir Ól'dito Cbnséllíb J p rli süa, 'jii\e'lliglmêiâ. Ij'l' çO,!l em ganisar huma'! C0IIÍpanhia ~"'()a)c6n.fdrmirl;ute ,do
" 7')dé'~g fo'tle~ :8'j .-C'dl dWlle';Algl,iJàr:l~ plano que com este haixa, assignado pelo Conde
Sr LUI B'eltliIo' MO ilHn' ~ '~lm ilfa.!.!....!.lElftJla- de Linhares, do meu Conselho de Estado, ~Ii:1
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nistro e Seoretario de Estado dos Negocios Estrangeiros e ,da Guerra, a qual, posto que seja ano
nex,a o Regimento de Artilheria da CÔ,rte, deverá
sempl'e consid-erar-se oomo destácada no Arsenal
Real, e Dcará -dillCct'amentê ás ol'dens do I nspector geral da Artilheria, e na su;J. falta, do Official
!\tilitar' de maior patente que commandar no
mesmo Arsenal. O Çonselho 1;jupremo Militar o
tenha assim ent~ndido f~ça executar. Palacio
do Rio de Janeiro" em 5 de Setembro de 1810.
- Com a rubrica do Principe Regente Nosso
Senhor.
'
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Cahos '. .
,4
,€arpinteiros de mawad,o e oh\'a branca. •• 57
F,erreiros e serralheiros \', . . .,. . . .
20
Torneiro de madeira
1
Funileiro.
I
·Tanoeiro .
1
-Tambores
I ••
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P UNO da Q1'ganisação da Companhia de .Ál,tifices do

Al'senal R-eal do Exercito, estabelecida pOl' Decreto da data de hoje.

Somma
Palacio do llio de 'Janeiro, em 5 de Setembro
de i81O. -Conde de,Linhares.
ALVARA' DE

4

DE SETEMBRO.

Coll.'TIroz. - Delgado.

Eu OPrincipe Regente faço saber aos que este
O 'D1:1I1~erO dos officiaes ,e officiae,s inferio- Alvará ebm fOl'ça de lei vil'em, que sendo-me
res da",Companhia será o mesmo que até agora presente em Consulta tIa.Real Junta do C_ommertem, e terão o mesmo soldo.
cio, Agricultura, Fabl'lcas eU' Navega9ao dehste
2. o O numero dos soldados Artifiees .será 11e
Estadô do Brazil e dominios ltramannos, asessenta, qos quaes huma terça parte será de fer- ver mostrado'a experiencia, que algumas pessoas,
reiros e serralheirós, e neste numero se incluirí\ com o fim de..se isentarem do pagamento das conhum torneiro de madeira, hum funileiro, e hum tribuições que I> Alvarú de 15 dê Julho do annO
tanoeiro.
,
,
passado estahelece~ para as de~pezas. ~o mesmo
5. o O soldo destes soldados À,rtifices será só- Tribunal e para objectos da maIOr utIhdade pumeute de hum tostão por d,ia, além de pão, far- blica, tióhão desencaminhado 05 generos por elle
damento e quartel, e receheráõ na feria do Ar- taxados, em razão talvez de não declarai' o re~e
senal h~ jornal proporc~onad~ á sua habilidad~. rido Alvará pena contra os'transgressores, aSSlrrl
4. o Os Artifices que em razao dos seus s~rYl como a não declarârão os E tatutos da Junta do
ços, hahilidade, e boa conduct~ chegareJ?"l !! ser Commercio e o Alvará de 6 de Fevereiro de
Mestres de alguma Officina, terao a graduaçao de 175" e por isso 'que rigorosamente s~ ~ão poSargentos, e os Contra-l\~estres' a de Cabos de deria cal'actel'isar extra "io dos Reaes dll'eltos paEsquadra.
gos á minha ~eal Fazenda 0 das, referidas ?ontri5. o Esta Companhia, apezar de ser an~exa ao buições, antes de o haver eu assim determmado ,
Regimento de Artilheria da. Côrte, será consi?e- para tel' então lugar, segu'ndo os mais depurados
rada como destacada no Arsenal Real do Exel'clto, principios de jurisprudencia criminal, a' pena
e por conseqnencia dehaixo; das ordens immedia- competente: sou servido, conformando-me com
tas do InspectO!: Geral de Artilheria', e nos seus o parecer da mencionada C\>Dsulta, e altend?nd.o
impedime9tos, do officill1 milit r de ~aior pa- tá justa ap'Plicação que tem as _mesmas oont~bU1
tente que governa'r,no dito Arsen.al.
ç.ões, ol'denar, êm confirmaçao e declaraçao. do
6. o Os soldados po!,!toneiros que actualmente sobredito Alv'ará de 15 de Julho do anno passado,
se achito na Compaphia, serão distribuidos pelas que COntra os desencaminhadores dos g~neros ii
outras Compa"nhias do Regimento.
•
ellas sujeitos seja impostá a pena determmada no
7, o Os officiaes e offioiaes inferiores d,! nov.a Alvará de 5 tIe J aneÍl'o de 1,85, procedendo-se
Companhia não serão applicados a outros serVi- contra elles pela mesma fórma que e procede
ços que não sejão os do Ar~~n~U3,eal.
contra os extl'aviadores dos direitos pagos á mi·
8. o O uniforDfe desta Companhia será igual ao nha Real F·azenda.
do Re~gimento de Artilheria, e os sQldados terão
Pelo gue mando, eto. Dado no Rio de Janeiro,
no br~'O esquerdo duas fitas de pano da côr dos aos 4 de Setembro de 1810. - PnINCIPE com
botões.
guarda. - Com os registos competentes.
9. o Os soldados serão armados de hum chifa- .
rote e de hum machado, c,omo os Porta-machados
ALVARA' DE 4 DE SETEMBRO.
de Infallteria, e não terão espingardas.
10. o Segundo a exigencia das circunstancias
, CoU. Broz. - Delgado.
poder-se-ha augmenta~ q numero dos soldados
Eu O Príncipe Regente faço saber aos que este
Artifices.
Alvará com força de lei virem: que devendo ser
Formatura da Companhia.
toda a Legislação uniforme em systema e coheCapItão . . • . . .
1
rente em seus principios, e mui aju tada aos de
"
Primeiro Tenente.,. . • . .
1
direito natural, fonte da ju~tiça universal, para
Segqndo Tenente. . . . . .
que as suas decisões', assentadas nos dictames da
1
razão e do justo, sejão respeiLada e observadas
Segpnd~ Tenente aggregado
1
como convém, r. sem contradições,e difficulda. . ,', . .
2
Sargentos . . .
des; e sendo sem COQtrover ia estabelecido peles
Fur,riel . . • . '.
. •. "
1
I. o

..

.

.
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direitos natural,. romano e patrie" e pe~o das 'nações cultas e civilisadas, que no contractO' ua
compra, e venda, ajustado o' preço e entregue ao
comprador a cousa vendid'a, e ao vendedor o
preço" ou fiando-o eUe, ,não ,sô Bca o contraeto
aperfeiçoado " mas completo de todo; 'que por
meio da tradição passa o dominio para o compl'ador, ainda quando o ajuste foi feito habita [ide de
p1'etio: que deste contracto nascem as acções pessoaes ea; empto et vendido, pat'a se haver poc )!leio
deUas a cousa vendída, e o preço; e que a acção
de revindicação he real, ertem órigem immediata
no dominio; he incoherente com estas regras
justificadas do mais depurado direHo"a Ord, do
Liv. 4° til. 5° § 2°, que determina que, fiando o
vendedor o preço com prazo 'terto, e não se lhe
pagando dentrQ delle, pôde 00 pedi-10" Oll ir ha"er,a CO\lsa ,'endida .. do, poder. do comprador Ü'u
de qualquer possuidor, decidindo-se'de ta maneira
que lbc-he lioito U5ar da ,acção pessoal ea; vendito.,
ou da reat .de 11el'indicap'ãol quando o domin,io de
que elJa se deriva immediatap1ente devia estãor
no compl'ad0r., para.quem ele suaJi~'rel,vontade,
e pelo. facto da venda o' transferio o v.endedor.5em
convenção álguma cspeoial.; não mereoendo coo.sideração, o argumento de que em tal caso fica o
dominio' reiV.ogavel, porque sobre ser al'gucia e
sub~ileza do,s C~mmentadores,ele$tituid,os dos prill,'
cipios solidos de clireito, não pôde su.steotar-se
sem ofl'en a da certeza de dominios, a que muito
convém attender em materia de .legisla:ção áceIlca
de direito de propriedade.; e não sendo a decisüo
da referida Ordenação conform.e com os principios
geraes até da mesma legislação patria; e sendo
contraria ao bem commum e utilidade do publico, que mlritoânteressa_na estabilidade e firmeza
dos contJ;a'ctÜ's, pelos embaraç:'Os, que da ua exe:
cução re~ulLão nas transacções da ;vida .ci:vil e
commerClal, .,'endo qualquer que,se',repllta senho\' de alguma cousa, porque a, houv,e de quem
jnlga:;va'legitip:1O dona ,. ,virem revindicar-lha, e
nascendo, questões e litigies de evicções e auto~
Fias sempre embaraçados e JiIluitas. '"\leies inuteis,
por. ter dá ,cleéahido de bens aquelle de quem se
deve u~timame.rlte' ha:vel'l' o' preçQ da co.mpra: e
quereçdo e"itllr este& pleitos e ,dema.nda5 porfiar
s'às e prejudiciaes. ii tranq,uillid..'\de e felicidade
dos meus fieis vassallos, e Iín,ar o cO,mmercio,ue
some,lba,ntes dilliculdades, que 'retatldão •e ompeGem O'SOl). giro, q.ue,i.mporta seja mlJi faeil e'li'Te,
maiormentç d'Cveodo cOflsideJial',se o contracto qa
compra e enda o mais geral e neeessario para a
sua pro peridade, por lhe sen'ir pela maio}; Farte
de ba e e 'fundamento; e 'sendo álém disto m\li
conforme ú cieocia da l~g:islação ajuntar nas deci ões legae. a ju tiça com a publica utilidade:
tendo ouvido o p"arecer d'e 'pessoas doutas 'e' z~tq
sas do meu Reàr 'eniço,'e qa prolip'eI'itIade geral,
hei poi' bem,reyogar a sobred'ita Ord: dó Li'l'. 4°
til. 5° § 2°, e deterinin,!-r que flaqdo o vended,or
o preço, eja ou não por prazo certo, ted a" ôment a acçãb pc. oal para pedi-lo e não ~ossà
J1aver a cousa venêlida, porque lhe n;1o fosse paga
no' tempo aprazado, 'devendo entender-se que à
'Conae ã6 do espaço para o pagamento sem outra

convenção não importa mlris do que não poder
pedit'-se o preç'o antes delle findar-se. '
Pelo que mandd, P-tc, 'Dado no Palacio do (Rio de
Janeiro, em 4 de Setembro de 1810. - PRTN€TPE
C'Om' gual'da: - Conde de Aguiar. - Com -QS,1'egistos competentes;
, • RESOLUÇÃO DE
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DE SETEMlIJ,\O'.

l\1aouscripto aulbentico.

Os Negociantes desta Praça'l'epresentárão, que
achando-se no inveterado costume de não pagarem emolumen.tps alguns dos volumes despachados na' Alfandega desta Côrte, a favor do Ese1'Í'vão, da l\1esa da Abertura e' Porteiro da Alfandega,
que tivessem capas, e aehnndo-se linicamenle
p<'!gando pelas despachadas desta fôrma os direitos da ,mesma Alfandega, a requerimento 'dos
Pro.prielafios dos' ditos oflicios e,m cQnsu1ta"deste
Conselho, ,p.or immediata Resolução de Vdssa
Alteza Real, fôl"a decretado, que de toqos e quaesq!let volumes despachados na mesma Alfaiic\é'ga
'com capá& 'ou taras se pagassem igtláes emolumento&-.'· Que eUe's Supplicantés vassaUo$ fieis,
que ,sustenta vão a mais forte columpa da Moh rchia, e qne não duvid<\vão prestar-se ~ quaesquer
'ueces.sidade's do Estado, achando-se actuhhneute
ó codJmerciô 'estagnado, e quasi em deeli,io c.
tptal ruina ,. nãQ poéllão com flUina 'im'posição
qué, parecendo â primeira vistà d'e pequeno momento, vinha a ser a mais prejudicial ao c'om'mereio; e para 'alIes a 'mai pesada, a fa"or unicamente de dous particulares que se achão bem
satisfeitos com os rendimentos dos seus ,officios ,
'e que nem o deviãó innovar, e finalmente a quem
-nada mais s~ devia do que a 'paga do seu trabaHlO ;
que oeste' novo imposto a favor dos ditos Supplicad'os 'não j'esultava a menor ntiliiJád'e ú Ue l"Fazend'a, senindo unicamente de vexação ao,s Sll'P·pücan'tes. Que parecehtlo ao principio insignificante emolumento, exeed'i'a em cada anno a
enorme somma de mais d'e cem contos ql,lc por
ésla fôrma erão' dispostps a favor de doris particulares, ser~:r dahi resultar' utiliaade alguma ao
E'stado ou' 'á Nação. Que 'os' Oficiac$ 'dá Alfan'dega; serido-lhes de:v'idos o émolumento8 pelo
trabalho que Jem com as fazendas despachad'as,
devendo' pôr es~a :mesm'à r'ázão tra,balhal1 e P'l--.
gar- ;( qqeIn trab,albe" pllnhão t os Supglic~nres
rra ab oluta "neces'siâ:lae de mette ,em negros a
sua custa para apromptarem oS,despachas .á qúe
eUes' ão obrigados coÍDo rJe 'present. estava
succedendo com o Sellador, Mesa 'da Balà çá,
e ,outros mais officiQs. Que"'al'enr disto e'ra 'abasÍYo e exdessho este 'novo tributo' não sá' porqtie- o SnppliÓantes são"O'briga'tlds ao' réspectiv,o
trabalbo, porque são de,'idos os emolúmentos,
mas tambem porque he imposto em muitos Tolnmes cujo valor pouco mais excederá do, mesmo
imp'osto, como succedia 'com vir:l;leS1 ancorél'as ~,e
azeitonas pa'lenas, matte coi jãeazes e outrC?,~ 1 v~
Illrrte5 de insig'ni'fiéante valol', 'qJe por esta 'fôrma
pagão mais 'de cmoltllnentos que'iM ciir.éitos·;~ áf.é
do que os'mesmos valem. Que vind'o áss~/c1
bbecer-se pelos principios éxpendid'os á iihlb)i,I
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dade que daqui resulta ao Estado, e OiVexame que dido até poc ajuste e convençãO' do~ int.ere saelos,
, os Sup'plicantes soffrião: recorrião por isso ii Real que certamente não convierão, sendo-lhes nocivo,
Grancil za ele Vossa Alteza~eal para que s~ digne, se entendessem que lhe era devido tambem outro
em revogação da citada ProiVisãe" alJ.iv,iar aos emolumento pelas tara~, olJ pelo menos e faz
Supplicantes do dito novo imposto, mandando criveI _ou presumivel, q.ue o ajuste se fez pela
conservar o antigo e inveteqdo costume' do Com:' duvida de intelligencia que havia ne ta matel'ia,
mereio, que', Vossa Alteza Real tanto deseja con- que ficou decidida por aquella con~-enção que se
servar florecente, e que I;las actuaes circunstancias, tem guardado, não 130 pelos que a fizerão, mas
das cousas, necessita,'a da Ueal protecção. Pareçe pelos que lhe succedêrão, que não he prova,'el se
ao Censelho, qne o requerimento dos, negociantes accommodassem, se julgassem ter iJit-eito a de desta pI:aça em que represeatão a Vossa ~lt'rza Jaze-la, pu a requerer melhorameQto: ou porque
Real o "exame que soffrião com o pagamento de ,estaad'o na tanlo tempõ em U60 esta pratica, não
novo estabelecido a .favor dos pl:o]?l;ielarios dos deve alterar-se em execução me mo da Provisão
officios dc Escrivão da Mesa da AbertUl'a e Por- de) 6 de Março de ) 720, que manda em semeteiro da A!f~ndega a tituJo de eipolumento de- Ihante materi-a guardar os estilos praticados. He
J'ido, determinando-se que se pagassem 520 ré is necessarío re p,eitar muit,o este esLilo de pagar
por todos qs ,'?Iumes qu~ se p.esp~cha5sem, ti- desde 55 até o pr,esente, porque elle no õecUl'so
vesseql ou não c~pa, merece atteqção, ainda e\e tantos an.nos 'por tantos, quantos são os· que
d,~pois de declarado ,pelo Edital d,9 Juiz da AI- tem servido estes omeies, -mostra a obvia c nafandega de 8, de Abril do corrente anpo, 'que tural intelligenda çem que se acceitou aquella
esta der.isão, se entendia. soment.e com aquelles frovi.são, que as im se ficou cumprindo, pnrn não
volumes que se chegão á l\1esa da AberlUl'a. Por se ,alterar e.molumentos tão gravo,os com pre juizo
quanto, deduzindo, os- p.roprietariqs de Escrh'ão dos- commerejantes ~'do bem publico, que intedesta l\1esa e Porteiro e te uireito da ,Provisão ressa no augmento e prosperidade do commercio,
de 4 de Janei~o. de 1755, expedida em Resolnpão, a cujo· fim con"ém antes diminuir os direifos, e
de Consulta do Conselho Ultramarino de 175 {L, impostos, maiormente estando o nacional quahe sem duvida que della e deve cô1l1er a regra do si entorpecido e estagnado pelas desgraçadas e
que lhes pertence, ajuntando-se o que se tem prati- bem conhecidas circunstancias politicas e comcádo. A referida Pro~'isã'o da,a 'Os emolumentos merciaes, sendo p.stas',razões' de intere e, e puda capa e tara ao dito Escrivão da Abertura e blica utilidade, que tem motivado as sabias decio
Porteiro. E constando pelas informações do Juiz sães de Vossa A-Itcza Real, para rpinorar os direitos
da Alfandeg,a ,que não houve outra algnrna, 01'- dn Alfandega a 1'<1"01' das mercadorias que perdem Regia a éste re peito, que o llmolumeuto tencem aos seus fiei vas allos, e importadas em
de 520 l'éis não foi. estabelecido por' decisão navios nacionaes, ainda com prejuizo das vendas
de alguma autorid'lde, e ,que era tradi~ão. cons- Reaes, e de muitas 'outras aeterminações de'intante " que por ajuste feito entre os pr0li' 'ietados teiras isencões. Be além disto este' emolumento
dos offieio referidos e qp negociaqtes,. rôra assen- àe novo estabelecido hum impo to que, obrecav~
tado, que aquelle emolum,ento se pagasse 130 pe'o regando 'o preço' das mercac\orias, não só embaclespaeho dos ,'olumes' que tiv.e, em capa, e que raça e difficlilta as opera ões mercantis, roas- rai
Ilunca se pagava ta\'a, a: dila,Prov.isão convence pesar ,s'obre o povo consumidor, fJue he, por ulque ,isto não he assim" pONue di'z qne o direito timo, 0 que "em apagar, nãe sendo para o fim
de capa e tara, que c.obrava l\lan.oel Nascelltt~s de su tenM!' oa encargos do estado, Pelo que' he
P.intQ'- he. Q que se de;ve r.eJlartir por e tes dous manifesto POI' tudo que vem de expender-se, e
omcias" e isto mc;>stra que até Nasoentes se pa- até peló augmen to elo rendíment0 que tem haga;ya a capa e tara, que he ó m,esmo, que 'se -vido a fa1'or dos omeios em qlie tão, pela maior
:fieo,u pagando a ambos os,o(Ilcio "s~gundo a dita -quantidade dos volumes que se despachão" e
1?roTisão no emolumento lJe 520 Jléis" e isto por- pelo embaraços ao commercio, que mereoe atqlJ.e nestfl, quantia el<\ capa se; comprellendia a tenção- a supplica dasi commel1ciantes, paca se detara., le por tan.to parece que na,da se deve innq- -claral' que- a Be elução de 16 ue- Março dã corvaI', ou. porque ~rntandQ-s,e djl interpretação- d~- rente anno, ~omada em consulta deste Conselho,
quella 1?Jlovj,o,ão, qp'e f;lcultou, que o. emolumen~o
não allerou o nntigo estilo, v~tc>' qne mandou
das capas e té\r~s $e ,dé s~ aos pr;oprietal;ios dos cumprir a Pro\'isão de 55, a'qual se enlende de
officios referidos, he a ~ntelligelJ,eia,p»via, qtle só O11tra man6ira~ e' que fique'p0l" tanto subsi tindo
.SIl rlev~a pagar pel'Ou',olumes.,que t.i,es e.Q1, oapas
o antigo 'estila: ou fJuande e entenda que este
_por este titulo, ~ peJo da t'lra ,. ou.tilmanho, não modo de inlerpretar a· IIrovisão não be tão ob vj:o
iá pela,e~p\re!\são_pingularda p,a1.an-a emolumen- {:omo parece, fique o negoci'l como e tava autes
~c;>, e da co.njllf.lcti"1J -e.- cOD1o,peln exp,res,ões 'da consulta deste Con elho, ficando o direito salvo
antedores-as ca'p~ .~ taras dos far los - qunndo ' 'ao proprielariós. dos omcios, para con'Vencerem
<>rdinariamente· os fardos não tem tnras, enten- os commerciantes. por meios ordinarios. Em:3 de
dendo-se de caixõe'S, o que faz "er que a pratica SetemlSró de' 18 m.
'
vai de aco,rdo cdrh e.ta iUlelligencia' natural e
Resoll/(!ão.-'- Como parece ao.Gonselho,,6cantlo
obvia, ou porque hpma da melhores regras em subsistindo o anligo estilo. Palacio d~IRio fie Jainterpl'e,tação be _o co lume e maneira do enten- neiro,7 de Setembro de-1810;-Com'a rulfdca
-(]er...!-Optíma est f.eguJ,n illterp're:r COflSUr.ti.t.dO; Liv. de Sua Alteza Bea1.-.Ácha-se noLiv Iode Reg. de
5,' fi. de Leg. e desle modo se t6b:íJsempre enteo- oonsultas·do,Conselho da Fazenda, afl: 21 v. até 24.
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l\houscripto nutben~ic~.

D, João' por graça 'de Deos, etc. Faço saber
aos que esta minha Carla :yirem, que por parte
de Antoóio de IUenezes Vasconcellos de Drumond, me foi apresentado hum Alvará por mim
assignado, passado pela Chancellaria, cujo the01' he o seguinte: Eu o Principe Regente
faço saber aos que este AI,:al'á "Íl'em: que eu hei
por bem fazer merCê a Al?tonio de Menezes Vasconéellos de Drumond da propriedade do omcio
de Escrivão Guarda-Livros das Avaliações dos
Novos Direitos da Chancellaria ~rur do Estad'o do
Brazil, vencendo o ordenado de 500;jj)00o réis
em cada hum anno. Pelo que mando, etc. Rio d,e
.raneiro , em 5 dc'Setembro de 18°9, - PR1NCUE,
~ Por Decreto de Sua Alteza Real de 11 de
Agosto de 1809. - 'Pedind o-me o dito Antonio
de l\1enezes Vasconcellos de Drumond, que- na
donformi'dade do dito Alvará lhe fizes'5e mercê
mandal' passal' Carta de pwpriedade ao referido
omcio, elc. Dada na Cidade do Rio de Janeiro,
aos 10 'de'Setembl'o de 1810. - PnuicIPE.

AVISO DE
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14

DE SETEMDRO.

Coll. Bcnz. -Delgado.

Eu O Principe R'egente faço sa.oer aos que o
presente Alvará de declaração "irem: que, desejandó evj'~ar toda e qu'alquer duvida que possa
oçcorrer sobre a intelligencia dos §§ 10 e 20 do
AI vará ue 28 de Julho do corrente anno, e beneuciar o commercio intemo e marítimo: hei por
bem, para fixar huma regra im'ariavel nesta materia, detel'JpÍllar: que na disposição do § 2 0 se
cOlIl"prehendão não su as sumacas, mas tambem
os bergantins que servem para o commercio de
tqda a costa do 'Brazil, ficando-se assim entendendo a dispo içâo do § 10 para ter lugar nas
embarcações abi referidas: e attendendo á consideração que merecem as embarcações de guerra das nações Estrangeiras,' amigas e alliadas que
entrarem nos portos deste Estado, sou servido
ordenar, que sejão jsentas de visita~ da saude,
declarando assim nesta .parte o § lodo referido
'Alvará.
Pelo' que mando, etc. Dado no Palacio do Rio
de Janeiro, em 14 de Setembro de 1810.'PnHicIPE com guarda.-Conde de Aguiar.-Com
. os registos competentes.

DE SETEllmno.
DEcnETO DE

l\hnuscripto authentico.

lU. mo e Ex. mo ~r. - Tendo nesta oecasiãtl paT-ticipado a. V. Ex, as Reacs ordens do Principe
Regente osso Senhor sobre a nova formula que
se mandou estabeleoer para os passaportes dos
'navios que despacbão nos portos das diJ.ferentes
Capitanias deste continente, e não alterando e'5ta
disposição tudo o mais que se aohava estabelecido, e foi communioado a V. Ex, por oilloio do
meu antecessor em data do Iode Agosto de
1808, devo prevenir a V. Exa. que os offioiaes
desta Secretaria ,de Estado tem representado a
'Sua Alteza Real a f.alta de execução qne a ella se
tem dado pOI' parte do Secretario desse Governo,
ou de quem seu lugar tenha exercido; pois que,
baTendo-se remettido para essa Capitania duzentos passaportes pelo Capitão Tenente 1\1anoel Antonio Pereira, e dep@is mais Gem p'elo ComI mandante da fragata Andorinha, ainda até agora
se nãó tem dahi enviado o rcndimento provemiente da expedição dos mesmos pas aportes que
Sua Alteza Real concedeu para emolumento da~enes o:ffi.ciaes: e portanto ordena o mesmo Se- ,
nhor que V. Exa. examinando o motivo desta
falta, a faça reparar logo, ordenando n~o s·ómen.,.
te que se cl'emetta o produoto dos pas~aportes,
que até então se tenhão expedido, mas que daqui
em diante se fação estas remes as todos os tres
mezes, na [órma que foi determinada pelo já ci~
•tado omcio do Iode Agost.o: o que. participo a
V. Exa. para que assim e execute. Palacio do
Rio de Janeiro ~ Iode Setembro de 1810.--..,.
Conde das Galveas. -Sr. José NarciSD de l\'Jaga~
Ihães de M,elle:z,~s,
'
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Manuscripto authenHco.

Havendo oessado o exercicio das funcções da
Inspecção da Brigada Real da lVlarinha, pela disposição do Decreto de 51 de Março do cO'rreMe
anno, e devendo conseguintemente re'putar-se
inutil o emprego dos doús Omciaes da Seoretaria
da Inspecção e commando da mesma Brigada,
Cl'eados pelo Alvará de lO 'de Setembro de 1807;
considerando qu'e pelà differente fórma que fui
servido dar áquelle Corpo pelo posterior Alvará
de 15 de Maio de 1808, fica sendo sufficiente
qu'e. se conserve o lugar de Secretario gerâl, éxistindo hum particular para cada B.atalltão: hei
por bem extinguir aquelles dous lugares de olnciaes da Secretaria da Inspecção e eommando da.
Brigada Real ,da Marinha; mas porque não he da
minha Real intenção deixar de exercer os effeítos
da minha Real benefice~cia para com aquelles
que se achavão occupando os referidos lugares
que mando abolir: sou sen'Ído ordenar que se
Ilhes abone daqui em diante a terça parte do soldo que pe~cebião, em quanto não são empregados em outro ramo do meu Real serviço ~ como
tenbo determinado. O Conselho Supremo Militar o tenha assim entendido 'e faç'a portanto ex-.
pedir os despachos necessarios'. Palacio do Rio
de Janeiro, em 15 de Setembro de IS1o.-Com
.a rubrica do Principe Regente..
CAR,T'A REGIA DE
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Coll. Brnz.

I'

. Pedro Fagundes Bacellar d'Antas e Menezes,
Governador e Capitão Generjll d;l IJha da Madei-

ANNO DE
ra: Amigo. Eu o Principe Regente yo& envio muito saudar. Tendo tomado na minha Real conside-I
ração <l representaçãõ que vos dirigio o Governador da lha de Porto Santo, Manoel Ignacio de
Avelal', na data de J 9 de Maio de J 808, relativa
ii di visão de hum Baldio existente naquella Ilha,
que o sobredito Go-v,ernador havia repartido entre
,'arios habitantes da referida Ilha, que o reduzirão a cultura; e constando pela mesma representação, que se haviiio excitado questões sobre a
legalidade daquella divisãp, que punhão os proprietarios dos terrenos divididos em duvida sobre
a segurança de taes acquisições; incerteza que
não podia deixar de prejudicar a cultlp'a; o que
determin,ou o sob~'edjto Governador a propôr-,'os
quanto era conveniente para pôr termo áquellas
perturbações, mandando ouvir a Camara e procedendo a daI' posse aos interessados, quanuo a
, me~ma Cam~ra ,!-ssim o jnlgasse util e proveitoso
úqueIles possuidores; tendo eu tomado igualmente ~m consideração a resposta da Camara da
iobredita Ilha, em data de 28 de Maio de J 808,
que se çonforma irlteiramente á representação do
Governador Manoel Ignacio de Avelar, sendo sobre esta repres~ntação e resposta da Camara,
que vos determinastes a tomai' a resolução de 26
, de 1\1arço do presente anno de 1'810, pela q\lal
ordenastes no meu Real nome á r~ferida, Camara,
que individualmente fizesse entrar de }losse dos
terrenos as pessoas que laviãõ sido contempladas
na repartição dos Baldios, a fim de que estas daqui em diante p,odessem livre e pacificamente desfruta-los, tapto elles como os seus successores,
havendo pri!Jleiro préenchido as condições prescriptas no Edítal que precedeu a di visão daquelles
terrenos, e habilitandp-se para aquelle effeito,
sendo-lhes comtudo pl'o,hibida quàlquel' venda,
ou aiienação dos ditos terrenos, debàixo das penas de perdimento deHes no caso de'contravenção, e de serem taes predios tqmsferidos a outros
por escolha ,da mesma Camara; o que tendo sido
por mim ponderado, determinei participar-vos
que, não se conformando o proposto e'ipedicote á
Legislação do 1\eino, por isso que contraria e
viola as regras prescriptas na Ord. do 'Liv. 4° Tit.
{1:3, e que priva Olo novos proprietarios de hum
dos principaes effeifos do dominio, que consiste
na facuJclade de vender, alhear e escambar linemente, e 'pOI' tal prejudica o patrimonio Real
das Sisas; contr'aJ'Íando além disto o sobredito
expedienl'e as párticulal'issimas determinações dadas áqllelle resp,eito pelo Alvará de :3 de Julho de
1766, se de,'em considerar por inj ustas e nullas
as divisões ou parti,lhas, e afforamentos.do Baldio
contencioso, que del'e reverter immediatamcnte
para o Conselho na fúrma do § 5° do mesmo Alvará: mas cohsulLand.o os meus paternaes sentimentos, e dirigindo-me pelos. constantes desejos.
que me animão, de beneficial' os meus vassaHos,
para o que .ta,nto conc~rre o augmento e.melhoramento da agricultura, primeira base da prosperidade publica; e atteridendo por outra parte, a que
o refe.ridq BaJqío foi reduzido a cultura em grande
p~rte, por aquelles povos em boa fé e aflian!lados nils prome~sas de Autoridades constituidas,
TOMO I.
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t~ndo os llIesmos.povos f~to ,negodo uql á:minha
Real Fazenda oom o augmento de trinta moios de
pão" que, tanto cabem da total producção, a bem
dos dizimos pertencentes ap Gram l\1estrado da
Ordem de Christo: sou servido, por estes motivos, e em attenção á distancia em que se achão
aquelles meus ,'assallos, habitantes na Ilha de
Porto Santo, que lhes diffi«ult" o recur o ú l\'lesa
do Desemhargo do Paço" faltando-lhes além disso
os meios para as de pe~as inpispensaveis ]lara o
trato de taes dependcncias, dispensar, a beneficio
dos sobreditos meus fie~ "a sallos, no Ah'ará de
:3 de JUll,lO de 1766, que hei porsupprjdo, dando as
seg!lilltes providencias. J ° Ordeno que o Corregedor da IUla da Madeira haja de. passlIr, á custa da
minha Real Fazenda, á Ilha de porto Santo, e que
juntamente com os Officiaes da Camara e Governador da tçrra, ouvindo ,o povo em Conselho,
entre na a,'eriguação e exame de todos os Baldios
do interior dã Ilha, e proceda na reparti!(ão delles com o Poro que pelos Louvadus se achar proprio, e dominio ou laUllemio de quarentena nas
vendas, preferindo nas pal'lilhas os pobres, pelos
quaes deverilõ ser repartidas as terras de mais facil cultura, depois os menos afazendados, e em
fim as pessoas ricas e abonadas. 2° Attendendo a
que nas partilhas antêriorme,nte feitas, ha,"ião de
seI' attendidos com preferencia os ricos c mais
poderosos, aos quaes não aproveitão nem podem
aproveitar factos contr.ario~ á lei: ordeno ~ que,
succedendo que na nova repartição a que mando
proceder, venhão alguns destes a não ~car na
posse dos quinbões que se lhes adi\!dicllri\o, sejão
os novos possuidores obrigados ao pa5amento
das'bemfeitorias uteis e necessarias" que se devem avaliar logo; .isto he, consi tindo em paredes, arvores-, valados,. palbeiros e arribanas
para se recolherem os gados, que n~o sendo necessarios para a continuaçi\o da lavoura, poderáõ
ser levantados pelos antigos possuidores, aOi
quaes não competirá o direito de, pedirem as de6pezas da cultl1l'a na aberlura uas terras; por isso,
que se devem julgar compensac\as pela percep ão
e colheita dos '(mtos. 5° OrdeoIJ que depois qe
feitas as divi 'ões ou partilhas e alI'uramentos dos
Baldios da sobredita Ilha, sejão estas partilhas e
aJIoramentos vistos, examinados c oonfirmados
em huma Junta, que, por esta mando estabelecer,
a qual deverá ser composta pelo Corregedor da
Coma~ça, pelo Provedor das Capellas. pelo Juiz
dl) Fqra do Civel, e pelo Juiz dos Ol'fãos da Cidade do Funcbal, depa.ixo da Pre idencia do Go,'eroador e Capitão Gene/'al, com voto décisi"o,
e competindo aos membros da m sma Jl,lnta o
voto consultivo, e o decisivo pela pluralidade de
votos: e faltando alguns dos l\1embro da referida,
Junta, supprirá aqueUc quç suas vezes fizer no
lugar da,l\,!agistratura que ,exercite. E ~ara que
não succeda qlle por ,algum legitimo impedimen~
t'1 de qualquer dos !\lembros se suspend~o as sCfssões da Jqnta: determino que ellas hajão de ter
lugar e se possa fazer oQf3, acllandQ- e present~
o Presidente e dous dos I\lembro acima nomead.,os. ,4° Determino, que, todos os ljITol'amentos se
lancejll efU tres Unos do mesmo theor, hUW dos
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quines de"'erá existir 'J1à; rG'amárll d'é"Pottb 'S'a~~o ~ f [e'J.i'oiUíttle dõs ill'eus/vass'ã'l!fO's;:qúe"ffiZ' o'~tisfan""
o '6é"'uttdo JiÍl S'o'êI'etariá db aGvel~'O' Geral!, lé'tJ.. te,bbj'cc~ol&;D.~ :tpt\llS' desej'O's L'autoriso a 'Ca-tilál'J'

tereeipo '!to' C'árHlllibl'da 'üol'I'ei~ã\) td'á Côi:tiacd;;'[
s~\ldÓ),i'l hl.~bd6~; ca\l'a -blítli P:ót tlúál'tjtÍe\)
Dêpu.fados da'J unl'ã.' incliStill ?tai1tEhiliél "le tódM éS
orit)tos tpelti Esbl'~V~lj r dá Q)ol'l'ei'çãb"" fá1J~n'dt) às'
vezes de "8ectetál'l'Ó'j !parll qti'e 'obm {'-acllidadel ~e
po' sao d~citlÍl',pã~'à lÔ'rf~l'Ó~'O asldu~itlas'b'ceo!'l~ebJ
tes, E1o!'deno qúe'se,id~la(cac1a hUlU dos ['ore1'~
o seU finilo otllCil,rbil~al'h,c lal', com dlesi'gnação 1
dt)"fo'rG '(fu'e deve'11agíil"l1á Mrlfu'ttniHade' d~ ver'll
tá que b 1'e peirat~' sobd "6 'lfi1!ü !titulo 'Ou bal'd'
asslgt1.á,tia pel:o'lliesid nte e Deptita'dos 'chi 3' mta;'
se'rJI értlo1umé'rlttl' alg1.llu.,r e someJilte 'a'01 E ~ri,'i'ãó
dir COl'l'eição''):laga\'á ';oa~ía If'oreii'ot:'a ~Ú':int1a tlb
8'0'0 l'!éis'.pa!'1~ sali (áÇlIG' Ue titu'!6S"e íHt,t!s: e '!l' ~
toris'Õ 'alrril 'di tÔ ''3.lm~sma Juntá', }l'aiâ''9Ue';'I\t\1
ea1:lb"(~e' álgútI1 t1tí alguns d s nov'Os,'foreiro "sê·
acl\ '~'po mo\tivo1llé1ffillé. He !fl'l'éiós,,' h'as çii'cuhsl.
taiD'~à de nãtl ~bdo r' b'ut1lí ar''e l h'eno que 1hc'
fM' 'ti Lt I ibuído' o P'<'J .sh 'ti tIli1sM"í'J~i1ta ali i'al' da!
pl'é'staçâô l db dJÍ"lílllo''i> \>tl'tiS I dil'éiflC1ó 'ah'nfis, !"eitúb'd'o' fi lJ..Yâlid
ade I.db ·tef'/chó
>I'é 'o 'Cá:l(lÓ~O
ti
iS
'11'
, ' ,
I
roaiór 1du"mllt36\\Il:I'é lJ'eqjài'effi'o p'ô'tfem. eslVàdo"d'
él.1l't ra:'fi ~e'v'erá'tl(mlvb'éÉfi'-'#é a"J'I'1'l\!'ta' troclJa 'as''vC'i~.'í' ~I.\·é' lid J pireS} cle'ó lf>'a'lj,eç~IT 1ft~0cifSstlr' i'ó' ~ 'e; I/éul
c6\úlliél'r&0 Wme li~'áIJU:rn~a("qrl!í ff de :~plél d,&'prb '
móVel"aS: i'êáSJ1ptiiet1i'aitli~ a pYái1í!l d6'8ti~ 'lte'P91'tlólsla~l dFlJ, .' 'Ifile, é'F.1'1'C~1'll:e"t(\1l'! el'l'à ,sá'olq-'Jpazí! '
de tpltodUr,'ir '(jolil' á,búrrdlá'à'éili lem t0'd'a~â su'a l! tcu'-'
sao" pt'otl~CÇõéS'" fu'beifôsá's'; 'fie ~(lliaUas 'se rul'R&'
1!alnbérii i''ép'alttÜ:' 'b:ti1cO'ríjff'õ-I'fl óti é~i eHe"'~'é'I'a!s'
pessoas qf.Ie''qUiVer&-th,r~t,trlfa'I'da:r ás lnesmas iXI'êas:
corti'pllln'~ 'çã'o dê' 1'\10'1'0 pfdp'ti'fi, dol.tei'l'él:td, 'e'
serli pl'eJuiz(JI{l'á'Sét i'd'ão ~M t:J:iI's',(J'tt-~, filMas,,:
e endd'e'stes t'1! t~'n',osla'r'éi 0\10 ," b'sdl' i pol 'dispéfl':
sad'ó f 'da p(estalfã'ó r'nb~ ·dli. mos pel'ti"'~íí'açO'?c1'~
oitlM afítfosLj 'a e~ ~~8r'~tlb' dia Jern"t'l't.le'ldel~esl Tõ
d-'auà a"pO'Ss~';'ldé Jra'lla'tiil "que 1êitI/1HH'llo's os'''c d's'ds'
de 'se rl':l6I.cultivàl'eiJ~' S' té1'i'e'tíos' djúlliMUô!i"
fidarilo de"blútbS' a\; i(wiysc'1üo'; 'PTà\lá"qU~lcóml~
de'lM'IÍ1'ltlaçáól l1:la"J' nfa" c'file imáintltl ,JStab~lecel>H
seyàtl D'O álf1'e'tite"j.epaI'Nàlis 1101' ,q\QéiWós h~ia ae
eulti'Vái'jl 'riá'1 j'6!illa'qn ,~'e aeI a"81jst~ to'pela~'lt:i
do Reii.1 ',I JEI~t ercntlo. ,Hi"f'ádmlat"Jaó ''n1' m"l:i'ei:,
vas unos f o'Vos 'n'1'ei~ 'oonUl:1.éeht s'li'pl'Ô1:n'ó'h~ .. lri
pI. ,~'pel·il:hm.o 'de''tdddS' e- cada"l1uln 'clell'e :,', ol'i
sel''YlU· I a't:téI'111iom'1, álé'm das·'p o'Vl'denoias lf,\ l\:il
dioa'll ,', qli'él b 'thbntabte dos 'fÕ't'és' 'pl'ó\}e lfé1ltes
d'o ttl'l'itO'riós· I ep-lU'tilio's' ~ej'a !', c'ehfidoo "fi'ó;'Sr co:!
fie t1~ Oartl'ar~', pal'li \sel' {jp'plio'átr~ a' ~ titi~, ae
p'l!J lidA ~tili'dade ;"de eôd6'~[Ítl'e e t-t!s- fut ~ pl'el
f'él'tl\'lcl' I slql\e re'gp,eil'à t!i:h I o'lnelhal'ilm<eI11!& 'Bá
:I'griCliltul'a, co\~ t~ucÇi1id 'EI 'moinhos'.,," fàlc'túttt'de
s-aU a's' que 11'11 ' e ~(jd, mi 'pl'àtical " cdm'o' m.~H\é
cl.tn tâhie, E 'áetel'fIlÍoo OMl! ositn 'llue',''pÍlffil e
pl'oceilcl' :I e, tes e o'uEtos- me1horatn'enl:ós eaiqjé
ilerrcio' publj<!b, Séf':! OÜ'vjil, 'a:'J\1nta;r fXll'a"qtttit
Cbm 1(')
botl'sl:lotütlent{j,' te~'õuheclda 'q'iie" ejlá;
utíHdadel;l> e ,possa (joill\j~a'r e r!l'os'egbit" a' dbl''a
qu'e 'Se Ipropo'Let;!la eti'do poi' murto!'!" umn'tél1
aado' 30 CoI r gedol' Wa' Comat(f:r 'a! 'trsénl:i~a ã:ó
dás ti pez'as ,feita Ip '" esfa''putrê: aO/I'M IjtDéDt~
pilb'1'ict> l'com,à 'l:he<he'pre t:ripre'l'Pe'lÓ}~eU'regi
lfIe'ú~b!.' 06m JO"'m~~h\d litffehili "'dei/promove ,I
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'que', precedend6 a ,áppl'{l'vação "qa 11uMa'
f'ól'mlf'âs!lOCIã'çues i1peseato1iá '; ~fn~t'esfà do1 Hitis'
ds [uddos- . eéés5'&'rrbs pá 'à doli ruírem' lJál'c'os é
red~r, ptopi'iàs p'al'a se"està'be»'ecel 'hum'a pes'ca
ri, 'I'ég~lar e 'em graode,. qUe, oden,do exte'n 1l
dti'-s'e 'át& â,ltlontrá bo ta, la' I1'ba's' Oan ii: 'ias, im.-·
ri'quecel'li· OS''P'otós~ad P~rllt Sa~tci ~c'óm 'grando' '
pi'oveitó deU e 'e,'d:tmihha R~dl.Corô~;"a(h~l·trn
dó 'tjue 'a 5' S trib1áslfque ~~' ~a~1áh dé e'l'id~rd~Í"e'51
t:a fpál<aIJ'a'q ~llM ilíipôH[antH'ób.je6tosf, 1Mãõ ilêl
sé'!': isenta 'ld~ jú\'O', {jllêóbra'Veis ''por ~m6diCas
pl'ésta'ções:' 'rói' ta'iIttl' ri:iàndó' qu' 'assiili najais'
d'é' tümpH\' 'esta's minhas' ],ia ernaes providenciá
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Cabido,} da antiga Sé ti;athee1.:ral esta Cidade" 6
Côrte doRio,~ Janai1'O, pelo tAIV'aw' deli 5 de./unho
1808; cI:eaado"'l-oJInesmô tempo"huljIla
nova ]erarchia .de Cooegos graduados com o titulo e 'tHgllüraq~ â~ l\ionsenbo~e! "pára,$,ub ,tithfrem os do antigo Cabido, ficando reguladas na
eonforn;lidade .da Cal'ta Regia d'e 2 - ~l~ lAgo to.do
mesmo anno: send"pnece$sal'io e' muito cOllveH
niente. ao' seN'i o .de. BElOS eiméu 1J.~e. mn'iíhh
Real Capella-;'assim ollgánisüda e composta;,teoha
estatutos I 'apl'opriados II ~IS eillcunstaucias) pelos
quaes s8'dit'ijão / os seUIl membllos, e'em que\,e te,
jão pro,ii.denciadasltouas as cou asJÍ'~la1Jivasao de
cúro e fórma com ~e se d:e'Vem aelebral as funcç.@e3
sagl'adlf5 do Cu!to''Divino " a,e~ond[)jlia, ol'dom e
bom req-imel'l do Côro, ~ a gl'at!uaSlãol.elprlll·oga<
tiva$ ,dos l'doosen!loores, Coneg@s e m~'s empre
gados ';' oS' seus deveres e enCQl'g108; e.oaB fhcuLda~
des'lt'jlNisdicção qúé l.hes.toll'a'eRl'st'\.ng>a,' pá,l)(i
que' a '00105 cOAstem'·as obdgações. a :que e lão
li~ados,"(!"as mulctas lem 'que ioc@I't·eml,J.elqJ'ara
que nã0l ihajão 'pllooodimen4i@S a:r.hi(lrarios'e,jrregll~
lares 'porl1fnl~a de estarem dec:laradqs e esta'bde..
eid-os; e Dão 'podoruie convÍ! ~t\ antigo 'PeJa 'alte.,
raçiio e mudaoças'que,hou'Ye"fiG', sem que salhes
fa~:o os, n~~sal'ios aocrescent'<}.menlJos•.eml!l'difi.:l
Ol!-!,}()C .: .ordenei au IRevel'endo .n.fSp-o,. ao m
C~l'I~elhó,., a. men· Gápé:llão lH)I'; ....q·U6 .formaMc
bUQs, 0OYOS ®statutds', em ~u s6gllf'ndo~se'o .dq
antiga Gathecl!lal, rilaooados{a0el' elo l'h !dlci,@.
,J'Gilo Y de- ~lQri08a..memOl'la, P.OI' Gilrt:l.. de\20 d
OI!I.itu'bl'O;dé 1755, se accomm(!ldas~em" qtlanto
fosse 1'0ssi"'1;1 'aOfll e01JtÍlmes'c eH~ilos' .daIIJg'reja
Pa1!riQI~hahie Lisboa, e p\TipGipalnl'en~e'a()., JHI os
EstatutoB dena~ e sendu....me iPltelleJil1les os QU6' sê
publicúrãó com este' meu M vará, ils&igloados pelo
Re,'ereodo Bispo, meu ,OapeNã'O Mór, ~ tendo
obl'e elles ~uvirJo pessoas lIoutns .e mui ,zel~sas
d0'.sér 1ço ldc..DeQ atmou; &re: que ,tenhá. estabtIItlatle'e 'duraçli'O"a minha 'R~al Cªpel.la,' e-se>oon~
ser'Veth.l~ memarot;.que 'd r.ompoem.oorn'a t'J:alH
qu-'i'\l.idáde, ·pa7J. e llacÓriocque. COn.vélp1a 'hum esoo
beleoi.rnentlG 'tiio p'Í\)' e-' it'e1igiosp; lV.emticando-se
por ,eslle mol(J\oj as Imin1i'ás 'Reaes ·e .uat·holicas
inteo~':em <-e'Iligii.:1~ hei 'Pai' l:i~ I appr01Vat' é
continuar 08' mencionados' I~ta'titltos, '1" "W que
lenhão im'iobv~l.o i~te'ira obser Gnc'la.'" e
I
Ptilo·qtle'man\l-o,\.~c. Dado '0' q.iaofu cloR!o
de iJào~rt<r, ~m
de Sat.6mb)'o'de"l~U>JJ4-PitIN
OIPJ; eum;;guapda ,~~e.e!de'!\'gulja:t. IG'Jm oéf
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Ele lU .lia' 1Nové:m·bro .deltL676} á<!ím!arnllla faouh
dailc dose estabel.oocl na ;Cidade (i;apital do mo mo·Ri pado humru Igreja CaJ;hadral oom tanLI1
dignida!lcs, 'candnicatos, p~oBnda:'OllJ l1eneü
cios.; quarlto 'p-areces ~ITj. ao Bispo,D/oce ano,
8.0S SOl'ls"sueCllS$OI'O", evem cOGJTCnieblcs pal:á o
Culto Divioo';' serviço da fgl'eja :e, Spl64.1U o 1'. rJQ
Glcl' " 'com,o'colIselho e coo 'CIiISID:, dos 61'S. Rei
Padroeii'os I em con equenoiade 'Ia faculd-ade,'oem
hum so dos 81'S. IReis de POl'tugal, que folizmente AO tem govel'llado. de e aquello lémpo alq
no prcsentn tem.'deiX1:do de ecoai' nhulls Caooni
eatas' na me ma CathellL'al. Logo fi actO ela u.a
fundação,"pelo augusto fun.dad.ol o SOllllOl' D'.
Pedl'{), IIrfOl'ão estabeleciili cinco dig'oidades
~eü'~ano-l'}ica(05 dé Fl'ebencl~ ;inteira ,.. ,e ,dou de
meia Pl'eblmdlH pelo AI al'á'~e,j9,dc Jan.eu3 dll
~éj)'8~ .. -O St'. Rei D,i::João li n.ecr,esc Ill1.OU.I ai
tres Oauonieatps COffi.o rLltJUoos'de iagi'stc.a.1 Dou
tolrai li Poniterioiario e d&us ~eio Gnntll'linnlos'l
por ,lti:vaL'á de'l9 d OutuJbI:O de 1?33, O,Sr, Rej
D. J o é JI etrigio a'~lOv,a Gon4 ia Pmoehílal pelo
ílL avá cle 9.Il Dezembro de 11ó3, de.er<D:tioaIt
do, qub ul1J.l!\asse lperptltuameliili a elele anlllUW'lO
t:Jurato cla .mesma ,é que ,bállia tambem já Dl'e~
do né10 Al",ial'iL de DO de Maiu detL.y 5.
I
, :Mas papeco.que lJinha 'Deos 8nnaol' bDS$O.guol',
dhdO·o maiOL' augmcrito e esplet".Iol' 1 da .íJ.ossâ
Igl'eja Cathedral pat'a' os dias da uossa ü1iLgwl'ta e
sémpre' alua 'el Rainha ~'. iUaria' ,que .pal" 01tlQ ,designios di). sua'po' üde.ncia fpi.scr·v"~lo «ondutÍt' do meio ~Ias peÚllJ'baçõos da Eu L'opa.ifIara
éÍ;tos paeifieos .teL'ra dl1 \llll.orioh,.'ilmitaàOl da
pie4'<ide' e . da mirlJu'dos Hle sqallmãi,Ho ,PriÍJ tripe
Régente Nos Q erlbÓl' logo quc:'Chegou a estj1
Cnp~~al 'uoa d3 tados <lo. .B1·a7Ji,l, de ejançl.o Ct)IJi~~
nua" -no antiCfU~s'imo costume de manlor juntQ
9-0 IRea1\'Pallapio IlUIl'Ia Gapclia Real, ,niio só ip l'a
maior oommotl'made.eediticação da Sua Augl'Uta
Familia ; mas sobro tuGlo -pal'a mnÍ(n: deoenei.ao do
Culto Di"ÜlO g.Iol'ia €le Deo', 'ohilmou o corpo
do 'miaish os todos da.(;abhedllabpàna oelebrarem
-os ()fficioa'Di"ioo na Ig~cja"de' 'o sa S.enbol1a
-do Carmo, pelo Mvallá de l5 dc Jun.lJO de 1 So ,
condecorou-os cO:m a dignítlade e com.o tiLulli
dO'-:s:ua {Japelhl' !Real,' cOllcoaecdo....~hes 0.5 e&lmos pritvüegio's, iminunidade e-íseJ1ções e!e'que
pOI' 00 tumes aMigos, e pOI! iBuUas Pantilicias
g~~avã@ Ias i}1inistro' ·,da Capella Real a061Sr .
Reis seus pretleoe so.'e$.
,,'
,I JI
.r _
E para que as func~ões sagradas se podessem
.fazer CElm- aquellJl lliUIgnifio01 ia lp.ropocGiotlada
(lO 'D07;O cstad~ das 'cousas, augmeotoll o nomero
-dos €Jooeg@s ~té\ 'Vinte e' dIDuB, .cpeabcl0 pava ' 50,
'Oito -DQ'IOS oanoBientos, e de.tel·mÜOllJllp-o I{JUe hUIfIdestas, fe se sempre occupado'p.or· aquella ·Saoor
dt1t ,'que fo se er ido de"igrmr pOI:a Rarooho<úu
(1ura.d(»soo RéaL 'P-aço; efamilia ,aelle empi1ê
S'adas. Ilovmitfio aos mcSJlj\OS ~OJl gos.o uso do
iJoquetc, e ,de capa' de ed'll rOK3 .e :encarnac!a,:
igualou prime.irameQLe all,.coograag,doSI quatrq
meio icanonicatos com os de pJ'ebonda iinooi1'll';
CleCtescclitou dr.pois '0 .oul:laoauo ,de t' 'mftllJTlilS
prebonda,,; .e llqnrou a tt d
iil;'ua!mqnro.,coro
o tratamento individua.l de senhorLl<, JKll' AI"
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-vará de 21 de Dezembro de t 808; creou tambem de novo tre5 dignidades que, encorporadas
com as cinco antigas, constituissem huma nova
jerarchia de Conegos graduados com 'o tratamento de Illu5trissima, e com uso da mitra. e
habitos prelaticios á irrritação dos Monsenhores mi~
trados da Basílica Patriarchal de Lisboa. Accrescentou o numero e a congrua dos Capellães.
Estabeleceu maior numero de Thesoureiros, de
musicos, de sacristas, e outros ollicios inferiores
para melhor e mais prompto serviço da Igreja.
Não tem esquecido cous alguma para que o
Culto Di"ino se faça com huma decencia e grandeza ,'erdaoeiramente Real e magestosa;- sendo
]1Uma das circunstancias mais apreciaveis, e de
que damos muitas graças a Deos Nosso Senhor,
a edificação e frequencia com que Sua Alteza
Real, e toda a Real familia assistem aos ollicios
Divinos, dando' exemplo.'a seus povos e claras
demonstrações de serem os principes mais religiosos que talvez existão hoje sobre a terra.
I
Em todas estas determinaçõ.es tem Sua, Alteza
Real procedido de acordo com o Ex."'o e Rev."'o
ArcebiSpo 'de Nisibi, Nuncio Apostolico de Sua
Santidade 'Desta Côrte, naquella parte em que era
necessario approvação e faouldade da Sé Apos!..
ti)lica, tendo-se impetrado para est~ fim varios
indultos interpretativos da mente e da vontade
I."
I;
do Santissimo Padre Fio VII.
Deseja igualmente Sua Alteza Real que este
novo edi6cio que acaba de consagrar á gloria.de
Deos, Supremo Rei do Universo, peI'malleça com
firmeza nas idades futuras; quer rleuarí no llrazil
hum monumento' perpetuo da sua piedade; quer
que a Santa Igreja Cathedral do Rio de Janeiro
fiqlle perpetuamente condecorada com o titúlo e
privilegias de Capella Reiil, com 05 mesmos estabelecimentos, e no mesmo pé em que presentemente a tem constituido. Para este fim nos ordenou, como Bispo Diocesano, e como seu Gapellão
Mór, que organisassemos os Estatutos e regras
que devião observar os seus l\1inistJ::os DO ex-ercicio das sua~ funcções e ministeriós. Determinounos, que seguissemõs os antigos Estatutos da Cathedral, mandados fazeI' pela Carta Regia do Sr.
Rei D. João V, de 20 de Outubro de 1733,
accommodando-os; quanto fosse possivel·nas actuaes circun tancias, com os co tumes e estilos,da
Igreja PatriarehaI de Lisboa, principalmente com
os Estatutos que ultimamen;te para ellas -lie fizeriio
em 1?80.
i
Prestando-nos p(}is á execução das Reaes 01'.Iens não \) com a devilla obediencia, mas com
todo o zelo do Culto Divino, e com a mai6r dilh
~encia gue podemos, '@rdenamos com o conseUJO
e con enso do mesmo Augusto Senhor os presentestEstatutos, os quaes, para maior clareza, e.para
obsellvar huroa oI'dem mais systematica, se dilfidem cm duas partes: a primeira versara sobre a ce.l.ebragão dos Officios DiYinos, e terá
por, objecto '06 etreitos propl'ios do'sagrado poder das ordens: a segunda parte versará sobre
os 'negocios do Cabido, e terá po.r objecto os
etfeitos proprios 00. poder, da jurisdic~ãoflccclc.
siasticaJ . . ,
.,
(,
I

Trata da celeliração'.dosIOfficios Divinos, e tem por objectá os effeitos
{; proprios do Sagrado poder das Ordens. fi,

P.IUMÉIR.A. PARTE. -J..
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PRUIR'RO. - Das obrigações d(,s CO,negos em geral.
e 'particularmente da celebração dos OfficioJ Divinos. '

!ITULQ
,

.l

§

1. o

(

•

Apezar das "ariações que lOS tempos tem
introduzido' na disciplina Ec.ales-iastica. a respeito
do. Clero da Cathedral, he fanil descobrir em.lodas eUas o mesmo espirito e o mesmo caracter
que ~eve distinguir esta ilIustre porção dos Ministros da Santa Igreja. Nos pdmitiv.o:s Sl:oulQs, em
que todos os Clerigos'se chamavão Canon'ic.os, ou
Conegos, por estarem álistados no. Canon, 'ou
matricula da Igreja, com' tudo s'ómente o Clello
de cada huma Cidade Episcopal formava o Presbyterio, que era Duma especie de Senado, para
servir' de Conselho e adjutoriol ao Bispo nos trabalhos e no govel'l1o da-suá Diocese, participando com elle do mesmo ze]o,da obra de Deos e da
salvação das almas. E para que este Senildo n~o
desmerecesse n~da .do seu 1Ji)m conceito" e/da
autoridade que lbe era devida! pelos fins do IV
secuIo, alguns Santos Bispos, que então .florecião nas partes do Occidente ~lconseg'uirão sepaI'ar os seus.Clerigos, oU'Conegos, das pl'of1!1lÍdades do seculo, instituiódo a "ida commum á
maneira dos Santos Ap0B-tolos, sem 'possuir n,ada
proprio; instruindo-se e edificando-se mutuamente dentro do mesmó cl~ustro' nó santo osculi)
da paz é da fraternidade eyangelic~;,:trabalhando
todos de acordo na santificação dos ditosos fieis
daqueJle' tempo. Est~ vida commum e verdadei,..
ramente Canonical, pOl' ser mais conforme aos
Canones e maximas dos Santos Padres, foi geralmente adoptada e extendida por todo o OcciI
. ' • ,:
dente até ao s,eculo XII.
§ 2. o Desde este tempo se começárão a c(}llheceI' os Conegos .seculaI;.es das Igreja6 Catbe.draes
e,Callegiad.as, que, apezar da sua separação, e,iia
propriedade de seus beneficios, não perJiêrão"
nem devem perder jámais o espirito ,e o caracter
da sua"óI1igem: que os distingue I e ennobre.ce, e
que' os Summos Puntifices tem pr~,curado cQnsen ar '''los mllltiplioados fiescriptos encorpo.I'ados
nas collccções de Direito,; e ultiII)omente os Padres do Sacro-San to Concilio TI'Ídentino declarão
altamente., que .eHes se dev.em. achar revestidos de
tanta pureza e integddade de costumes, de tanta
prudencia .e sa\Jedoria, .que justament~.mereção
cllamar-se, e ser realmente o. Senado da Santa
Igreja, encarregado das funcções mais importantes do ministellio sâgrado.
§ 5. o H uma' destas' ('uncções 'mais importantes
he sem duvida a celebração dos Officios Divinos,
de qoe'1cmos' a trat~r particularmente nestes Estatutlls, qQc cons' a éle. duas .Rartes prin'éipaes que
são: a s'dgra'~a "líh~r~ia, '1\S hOI:as c~po'nicas ou
psahirodia 'ecc1esiastiéà:1 Ã s.ágrada' liturgia comprehende não só a acção ln blica e;sblemne do
augustissimo sacrificio da i\i,issa ,1. mas tambem li.
exposiçãi)'do,~ angelho, e 'da palavra divina, a
administração lie alguns dos~Sant6s Sacramentos,
a commemoração do's adol'aveis,mystcl'ios da religião, Il oonsagração e berrçã'P dos oleos" datagua,
I

e
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das cinzas., da.s palmas, etc. ., e outlJ<1d semelhano<
tes fiunq:ões que., por huma v'enerave11:l'adição dos
primítivos fieis" flOS oonsta que se fazião dentro
do mesmo tempo, ou< por oceasiãa da solemnidade das Missas. As boras canenicas' são' hum
compendio maravilhoso de psalmos, de orações,
de oanticos, de byml1Os, e de tudo quanto nos
deill!áqã.o de mais piedoso .e sublime as escl'iptores sagrados, e maiores santos e douuores da
Igreja, para 'nutrirmos nossas, almas do pasto
espiritual, e darmos a Deas Omrripotente o c'antinuado e racionavel tributo de 10ulIor e de gro'ria,' de obediencia e de 'gra'tidão llJue lhe de'\1eDl0s.
,Todos estes Gbjectos tem huma coonexão tão intima com a essencia da religião, que os ·mesmos
Apostolos obsenúrão já oertas regras pa'l'8 oS'pra1Uicarem com a me-~hor o'rd~m e perfeição'po sivel, e
'(;om tanLa mais, razão, quanto o seu ministerio
era supel'ior ao dos Levitas da 1'ei antiga, a queni
tanto se recommenda'llão a exactidão e o ze1'o
dos ritos, e das "Üeremolilias da casa; do. Senhor.
§ {~.o 'Por isso vemos nos aotos dos Apostolos,
e nas suas Epistolas l' que elies se jlln~avão oom os
fieis cm certos' dias pan celemrarem a sagrada
synaxe, e partici,pauem dos diiv:inos mystedas
na fracção do pão oonsagrado; que passavão' certas horas de cada dia no l'etir0 e' o'a oração ,I C0mo
as horas de tercll8, de se1!(ta e de nôa, e ou tras
vezes nas horas do silencio nocturno, e mos crepuscurl.os vesperlJieos e mallutinos', que se exhartavão e entretinhão frequentemente com hymnos
e canticos espil'ituaes de a(,:ção- de graças 'e com
a lição das ~scripturas; que fOI'JnavãoJ os seus
congressos em que cadã hum full;wa ou se senta'va, OH presidia por sua ordem, e segundo o gl ao
que occupava na jerarehia da: Igl1ei'a. O mesmo
uso d'a musica e do canto alternado não se póde
duvidai' que seja de hum costume antiqu,issimo
e tradição apostolica, pois que S. Gregorio l\1agno,
donde tem o nome de canto (;,regal1iauo, nã0
foi' o scu primeiro inventoI;, mas o 11cformad'all
-de hum estilo mais grave, mais modesto e piedoso, como convinha á santi<!'ad:e dos mysterios.
Finalmente os Padres do Concilio Tridenllino
nos affirmão que forão tambem os Apostolos,
que' começfll'ãa a intronu.zir o uso !!las henções,
do incenso, das lu.zes, das vestes sagradas, e
outros semelhantes ritos e cel1emooias para que
com estes adminicul.os exteriores mais facilmente
se afervorasse o animo na contemplação uos ai..:
tissiII10s mysterios, e maravilhas de Deos invisivel.
§ 5. Temos por tanto que o nascimento do
chl'illti~nismo foi igualmente o nascimento da sagrada liturgia, e da psalmodia ecclesiastica. Ainda
hoje se reconhece e se venera a liturgia que o
Apostolo S. Thiago o menor ordenou para,a Igreja
de Jerusalem 'de que foi o primeiro Bispo. No
dl!Curso dos seculos este foi igualmente o objectO'
dos cuidados e desvelos dos lII1elados mais insignes, como S. Basilio na Igreja de Cezarêa, S.
João ChlIysostomo no Patriarcado de ConstantiMp!;t, Santo Amhl1osio na Metropole de l\1ilão,
Santo) Izidoro n a maior parte das I~'ejas de Bes·
J,5anhaJ, e S. l\1artinho Dumiense n~s Igrejas SulfraI

0

TOMO

I.

ganeas de Bl1aga, principalmente n'os Concilios,
primeiro e segundo Braccauenses.l Mas' entre todos os ritos ue1'e respeitar-se como obI;a do Principe dos Apostolos o rito da Igreja Romana, que
hoje tem adoptado- a' maior palite das Jgl'ej.as do
mnod'o, e de que sempre usál'ão as do Braú1:
além da. dignidade e Qa pIJeemineocia do seu l\IUtar', elle não he, meo'Os recommendavel pela vigilancia, e pelo zelo com que os ConciLios e os
8umm.o's P'Oorbilà.ces se 1JeID' esmerado ha desoito
seculos palra o elevaDetb., ao esvado de pel'fciç'ão
em q1Xe se acha.
- § /1). o Destas, bre~es reflexões se cO'llige neaassariam:ente, que não póde ha'ller cousa alguma
na celebração dos Officios Di inos, que seja indilfel'enle aos "Ecclesia ticos, e muito especi.almente aos COll'egos: sciencia da disciplina Bcclesiastica" exaotidão nas ceremonias, compostura
e gua"idade no corpo, clareza e devoção na pronuncia das palavras, inteLligenc;:ia e exercicio no
canto, promptidão para qualquell serviço do CÔl o
e do Altar, o mais pequeno· e insignificahte actro
do seu ministeltio, tudo isto deve ser objeeto da
sua e timacão e do seu estudo. Todas. estas· (Hl't1s1\s são nec"essarias para a perfeição e decencia do
Culto Divino" e para a edificação do povo fiel,
que he hum dos fins primarios que a Santa Igreja
se pt'opõe na celebraçã~ publica e solemne de
seus Oillcios: e segundo a. constituição e sensibilidade da natureza hum'aD , povo nel mais facilmeute concebe as,idéas espirituaes da grandeza
e sublimidade da Religião, l{Uando. os· seus sentidos ão mais affectado com apparato extrerno
da piedade e do respeito. Além disto, todas estas
cousas, pOIr peqllenas f1 iU8ignifieantes que tal·
'\1ez pareção a olhos profanos, rt'.cebem hum gráo
de. importancia e d'e magestade. pelo objecto a
que são dirigidas; Cinada. se'p6!!le fa~e" 00 ser'Vitlo
e Da Ca8a de Deos, que não· seja muito digno e
hoOl'oso para' o homem; e para nos ervirmos'das
pl'opri~s palavras de hum Conál1o - Não dev-em
injuriar-se 05 Conegos, nem outros que lhes sejão
suped'o(·es, de ser ir a Deos Gom os' mais, e de
cantai' juntamente com elles éS Psallilos, que
cantou hum grande Hei e hnm grande Profeta,
David: empl'eguem-se nos l.ou1"0l'es de Deos>, que
he o seu mais propl'io Officio, e esta be tambem
a felicidade que todos esperamos, celebl'ar por
toda a etcl'Didade os IGH.'Y,ores de :Deos na companhia uos sens escolhidos.-Synodas A udemare713is,
do anno 1585.
§ 7. Sobretudo recomendamos e exhortam'os
com toda a força do nos o espirita ai todas as pessoas empregada na nossa Santa Igreja, descle a
primeira dignidade a'té ao ultimo dos AcolJthos,
que rragão sempre fixo 'e radicado no cOI'ação o
que nos diz S. Paulo: que Deos Nosso Senhor
nos não acceitárá júmai hum sen-iço e hum cult.o que não seja de espirito e de veruade, e que
não proceda de hum coração religioso c limpo de
peccados ~ que nunca e esqueção dos repetidos
avisos qne Deos nos faz, de que elle e. timamaú
as vil,tudes internas, de que as pompas exteriores; que não quer tanto os sacrificios como as
miseriool'dias', e que a mai8 grata oblação que se
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exemplo, ofl'erecer-lhe o aspel'sOTio ao entrai' fIa.
porta da Igreja, entregar-lhe a palma no omingo de Ramos, e a véla no dia da Purificação; e
geralmente fazer-lhe todos os Oflicios de Presbytero el Diaconos Assistentes, ou seja celebrando,.
ou assistindo. ás funcções sagradas.
S 5. o O referido ministerio de Presbytell& Assistente será e'xercid{) pela segunda Dignidade
nos impedimen~os da primeira; e até poderá seI!
distribuido pelas primeiras quatro Dignidades
igualmente por seu turno, se assim' nos pal'ecen
mais conveniente ao serviço da Igreja, e ainda
mesmo á commodidade dos Ministros. Deveráõ
exceptuar-se deste turno as quatro ultimas Dignidades" pelas razões que abaixo se apontão : mas.
qualquer das oito, a mais antiga, ou a, mais
prompta das que se achal'em presentes deverá
ministrar O> baculo immediatamente ao Pr.elado
todas as vezes que fôr necessario; pois que he
justo conservar-se o aGtig'o costume, que tem
destinado este mi'nisterio,para as Dignidades: e-;.
este respeito declaramos,. qUil nas Procissões, e
em outros semelhantes actos, em que se não fizeJ\
a' entrega immcdiata do; Dacolo ao Prelado, deverá ser conduzido por hum Ministro inferior, 011
T1TULO 11. Das Dignidades, ou Conegos da primeira
Capellão paramentado, no seu lugal1 competente.
jerarchia: suas pl'erogativas e mibisterios.
S 4. Não serão obdgadas as Dignidades a ceS 1.. Em primeiro lugar declaramos e man- lebrar Missa nos mesD;los dias de festa em que o .
damos, na conformidade do Regio ~lvará de 15 erão antigamente; milS por seu tumo celebraráõ
de Junho de 1808, que daqui em diante se deve- pontiGcalmente de faldistorio as primeiras quatro
l'áõ considerar na nossa Santa. Ig;reja. Cathedral e Dignidades nos dias solemnes da segunda,Ordem,..
Capella Real, duas jerarchias- distinctas de Co- que ao diante vão declarados; e nos mais dias em
Begos; sendo a p.uimeira dellas composta de oito. quc tiverem aviso de Sua Alteza Ileal,. para';"celeDignidades, ou Conegos graduados· da maneira bl'arem. Porém nos dias da primeil'a Ordem, em
seguinte, UsaráEi todos no Côro dos mesmos ha- fJUe não pudermos celebrar, omoiat'á sempre a
bitos pl'elaticios·, isto. he,. de loba de seda roxa e dignidade mai& antiga que sé achar. presente
de mantelete da mesma côr sobr.e o roquete, á desimpedida, S~JJ1 respeito ao turno ,. tanto na,
maneira dos l\lonsenhore;j mitrados da Patriarchal Missa, como Das Vesperas e Matinas. Dellta celede Lisboa; e gozarúã- de todas as prerogativas e bração dos Pontificaes serão tambem exceptuadasdistincções que legitimamente competirem aos as quatro ultimas Dignidades; pois que o uso da
ditos l\lonsenhllres, e que forem compativeis com mitra póde mui bem separar-se das mais insignias
as obrigações que aqui se lhes designão. Além das Pontificaes, Dem obriga a celebrar Pontificalmenmencionadas distincções terão outras, mas so- te de· faldistorio: antes servirá muito para maior·
mente aquelras que eX'pressamente lhes· declara- esplend{)r do Culto Divino, e será oonforme com
mos nestes Estatutos; como o poderem. cobrir-se , a antiga e sempre veneraveI' disciplina da Igreja
com a mitra simples de- damasco branco que lhes Catholica, que cODstituão huma especie de Orpermittimos em lugar-- da mitra de pano de' linho dem Diaconal ,. para gue.devão ministrar', comOo
com que se cobrem os da P.atrial'chal.
Rcão obrigados por este Estaroto " na qualidad&
S 2. o Em segundo lugar declaramos que-, de- de- Diaconos do.S{)lio, e Diacono do Altar 'nos
vendo considerar-se a, nossa Santa Igreja Cathe- dias. em que celebrarmos. Deve porém advertirdral como huma verdadeira Dasilica p- Capella se, que- nestas funções entL'aráõ tambem...algun
Real dos nossos Soberanos, mas não havendo dos Conegos da segunda jerarchia, para minisnella dilferença alguma de funeçõe de CapeLla e trarem como· sub idiarios em suas faltas'; e que
de Basilica, como ha na Patriarchal dOo Lisboa; quando cantarmos· a ultima lição de Matinas,
he evidente que os Ministros desta jerarchia de,'em sempre as, duas precedentes ser cantadas
tambem não serão obl'igados a entrar em: fm:lCção pelos Diaconos assislcntes, qner sejão COflegos,
alguma como Aeolythos ou Ministros Subsidia- quer sejão Dignidades..
.
rios; ma serão,clles mesmos as proprias DigniS 5. o Pêrtencerá· tambem pri vativamente á
dades immediata~ a nós e a nossos. SUGceSSOl1es, primeira dignidade da jerarchia, e nos seus
e como taes figuraráõ,sempre em todos seus mi- impe.dü;nentQs ú mais antiga que se achar pro!.
ni terio. Por isso pertencerá ás, IUUJ;trissimas sent~, O importante lugar da'presídencia do côro
Dignidades mini lI'ar junto ao seu Prelado em e do· Cabido" e de to'dos os actos em que os Cotodos aquelle acto, que egundo Direito: com- neg.os se congxegatem em communidade. Commum e o cel'émonial dos Di pos são proprio ,das pete-lhe pór tatlto fazer signal para se começauem
pessuas- mais dignas do Cabirlo, como são, ;l~~l: os omcios;: e hm:as cano nicas , e pal'a se subir do

lhe póde fazer he a de huma consciencia pura e
innocente, ou de hum coração contl'icto· e- humilhado pela penitencia. das culpall c'Ommeltidas.
Lembrem-se das terri",ei& ameaças que o mesmo
Filho; de Deos fazia aos-Ministros ea Synagoga,
incr.epan~o-lhes o fingimento e·vaidade toda carnal e mundana com que- praticavão as ceremonias do Templo; .recordando-lhes como já Isaias
dissera, que aquelle povo hypocrita honrava ao
Senhor com os labias, mas· tinha o coração muit{) longe delle. Devem p~r tanto preparar-se com
toda a diligencia, pal'a que as suas acções e palávras concordem Mm os sentimen tos e afi'ect{)s interiores da sua alma; e que tudo respire aquella
uncção e piedade, aquella fidelidape e amGR de
Deos, aquelle desprezo do mundo" aquelles desejos fervorosos e santos suspiros, aquella &aUdade insaciavel da patria celeste, e todas aquellas Divinas inspirações que tanto inflammavão o
cOl'ação de hum David, e de' tantos· Profetas e
Santos, de cujas propl'ias palavras se compõe
a admiravel CoUeção, dos Olicios Divinos, que a
todas a~' horas e&tão sahindo da boca dos Ministr'os da Igreja..

0

ANNO DE 1810.
côro; devendo o Capitulante captar-Ibe a venia
para cqneçar a reza, fazeodo. o mesmo qualquer
Capitular ou Beneficiado que exercer algum miDisterio, ou sabÍr de c.ôro. Compete-lhe receber
o juramento ,. e a profissão de fé dos Capitulares
novamente instituidos, antes da sua posse, posto
que já o tenbão feito nas mãos do Prelado. Comp.ete-lhe tambem levar a Custodia na Procissão
do Corpo de Deos, e fazer o lava-pés na Quinta
feira. Mór, nas faltas do Prelado; determinar a
ordem das Procissões na ausencia do Provisor
e Vigario Gel'al; não consentir que nos lugares
e assentos ,J-estinados para o Cabido, dentro ou
fóra da CapeUa, se introrpettão pessoas estranbas; convocar o Cabido não só nos dias 01'dinarios delle, mas em outros .quaesquer extraordinariamente, se assim o exigir a importancia
dos negpcios que deve sempre propôr para se
discutirem e determinarem do modo que se dirá
em seu lugar competente; e geralmente lhe compete fazer cumpril' e guardar inteiramente os
Estatutos, impondo as mulctas e penas neHes
declaradas, e até pro'}edendo a fulminar censu- .
ras, e a mandar escrever termos e autos, se assim
o pedir a gravidade, dos casos; para o que .poderá
obrigar o Beneficiado que bem lhe paTecer, e os fará
remetter a nós, ou a nGSSO Provisor e Yigario
Geral, para se process~rem como fôr de jU,stiça e
direito,
§ 6,· GerallIl;ente fa]Iando não haverá entre as
Illustdssirnas dignidades outra precedencia mais
do que aquella qu~ lhe der a ordem e a gradua. ção pessoal da sua cadeil'a, E ha vendo respeito
ao referido importante lugar de Presidente. declaramos, que a pessoa J;lomeada para o lugar de
primeira dignidade, e nel1e canoni-camente instituída . conserve sempre o primeiro assento do
côro do lado do Evangelho, independentemente
do tempo da sua posse. Semelhantemente declaramos que as outras sete clignidades não passem
humas para os lugares das outras, menos que por
huma J;lova nomeação, e mercê de S.ua Alteza
B,eal sejão pramovidas aos mesmos lugares; sem
embargo de serem mais antigas que outra rlignidade novamente nomeada ou instituida,
§ 7,° Para dar huma denominação mais certa
e determ,inada a cada buma das dignidades" e
conciliando de algum modo o estilo da Patriarchal
de Lisboa não so com os usos da nossa Igreja
Cathedral, mas com os vestigios da antiga disCÍ'plina ecclesiastica, declaramos: que ao Ministro,
q!1e occupar o Ilrimeü'o lugar desta jerarchia, se
deverá dar o titulo de LUonsenhor Decano; ao
segundo, de I\10nstlnhor Vice-Decano; ao terceiro~
de Monsenhor Archipreste; ao quarto de 1\10nsenhor Cllantre ou Primicerio; ao quinto,. de LUoB.~
senborThesQllreiro- 101' ou Cil;neliarcba; ao sexto,
de Monsenbq>r 1\1e tre-Escola ou Escolarcha; e ao .
setimo e ritavo de I\10nsenbores Ar(;:ediagos, Cívitatense e Rural. Bem entendido qu~ e~tas denominações meramente titulares não cpnferem boj{l,
nem derogã~ prerogativa ou obrigações pal'tico::
lares dos Min,istros, por estarem geralmente em
desuso os officios que antigamente lhe correspondião; e P.OI. serem .esc,usadas aql,lellas mesmas
I
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incumbencias de que ainda se fazia menção no
primeiros Estatutos da nossa Igreja, depoi que
Sua Alteza Real estabeleceu nella no,'os empl'egos
de Inspectores e Thesoureiros,
§ .8.· 'ão seráõ obrigados os I\10nsenhores
Pr,esbyteros a entrarem no turno do!' hebdomadarios, pela razão de devl;rem celebrar pontifical,.
mente nos dias que lhes competirem) nos quaes
sómente capitularáõ as primeil'as 'Vesperas e matinas, e tambem as segundas ve~peras, Igualmente
os Monsenhores Diacorffls, inda que não celebrem
de pontifical, seráõ i entos do turno das hebdomadas, porque deveráõ celebrar as Mi sas, e caT
pitular todas as horas canonicas, como os Conegos, nos dias da tercei.l'u ordem; do mesmo modo
que costumão fazer os Conegos mitrados de algUr
mas Igrejas notaveis da Europa. Porém huns e
outros estaráõ sujeitos á residencia. do côro, do
mndo que se dirá no titulo competente.
§ 9.· Para obviar toda a occasião de duvidas,
e fixar a pratica destas Missas de 1\100 enhor Diacono, dever-se-ha observar nellas o mesmo cere,.
monial que praticão as dignidades ou Conegos
mitrados da Cathedral de UI'bino nos Estados do
Papa, da maneira seguinte: 1° paramentar-se-ha
o Monsenhor com tunicella., dalmatica e 'CasuIa,
cam caugas"sand"Ulas e luvas, mas sem ornato
de ouro; com cruz peitoral e annel precioso; C'
finalmente com a mitra simples de damasco branco; 2° dicá toda a Missa desde o introito no altar,
ministrando-lhe sómente Diacono e Subdiacono,
e não Presbytero A sistente, nem Mini tI'O de
candeia, nem de mitra, a qual porá elle mesmo,
e tiral'Ú da cabeça, entregando-a e recebendo-a da
mão do Diacono; e sómentc naquelles actos em
que os Conegos celebrantes costumão u ai' do
bar.rete; 5" sental'-se-ha sómente em quanto se
cantão os kyrios, ~loria e credo, ou se diz o sermão,. em hum escabello JlélZO coberto com bum
pano de côr do dia, e não em fahlistorio ; 4° não
saudará o povo com as palavras Paa; vobis, mas
Dominas vobisclL7n; nem du'ú no fim da LUissa Sit
Nomen Domini be71edictll7n , .. nem -Adjutorium nost1'Um in Nomine Dcmini; mas lanç1\rá a benção
com huma só cruz, .
§
FOI'a da solemnidade da l\1issa ha mui.,
tas occasiõe~ em que não só os 1\10n enhores
Presbyteros, mas tambem os Diaconos deveráõ
(lfficiaJ:paramen.tados de mitra e vestes sagradas,
como nas Procissões solemnes, que abai.xo irão
declaradas; nas Preces,. e Acções de graças por
alguma causa grave e publica; e em todas as mais
funcções, que dt1ntro, ou fóra da CapeUa Real
se houverem de celebrar de ta maneira por detel'minação. de Sua Alteza Real, ou nossa com o beneplacito do mesmo Augusto Senhol:. Porém,
q,uando conferirmos as Sagradas OJ'dcns em LUis~
sa não .splemnc; . 0,1\10nsenhor Arcediago que nos
assistir se ap.ptesentará omente em habito coral;
não deixará porém nunça de nos.asistir hum.delles, não só pOl' :e.-cqnservar e te co~tumc da nossa Santa Igreja C1\thedral, mas principalmente
por se não perder nestel:\rtigo a imagem da antiga e sempre 'venera,'el cliscielina.. da Igreja CatLolica. .;
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gl1ndo o~ di~ersos minisferios, de casulas ou dalmaticas' násõmatioas,' vesperas e M'issas ql(te celcbl'arm'ós_~ 'e ,nas procissões em que, segundo o
áere';llonial, convém está pompa de Ministros parl1mentados; nos BãptisRloS e recebimentos de
D'0SS0S' prinoipes, óu .em ouh-as fllncções seme~hàrites': cantat' d preéónio no Sabhado Santo; e
lambem as paixãe da Terça e Quarta feira da
semana Santa, e faier outras iuocções da mesma
semana, no caso de serem nomeados por nós, segundo a reconhecida apti<lão que mostrarem
para as mesmas funcções. De tõJos e cada hum
destres ministerios não deverá jamais escusar.-se
algum dos Conegos, por maiores que sejão os
motivos da suá escusa, nem mesmo por causa de
moles tia" nem por se achar dispensado da residencia em gerál; mas será preciso'huma dispensa
TITo-GO ~Il. Dos Conegos da segunda 'jerarchia: sens .especia'l: e aquelle que a não mostrar, ou não
ministerios e:emprcgos.
satisfazer por substituto da sua mesma jerarchia ,
depois de'se,achar designado na pauta da semana
§ I,· OS Reverendissimos COJ1egos da segun- scrá mulctado da mesma fo.rmu que fica determinada no § antecedente; com a dilIerença porém
da jerarchia sel'ão todos obrigados por seu tur
no de SeniO/,ibus ad Juniores a fazer os olliéio de que, não.podendo reduzü'-se facilmente a pontos
Bebdomadario ho Côro e no Altar., do modo que -esta muteta, MO passará ella pelas pl'imeiras vezes
se dirá nos Titulos seguintes. Esta funcção de Heb- da quantia certa de dous cruzados paraos que faUadomadario he tão pl'Opria do caracte'" Canonical"
l'em á celebraç~o 'das Missas., e de hum cruzado, para
e tão essencial ao Culto Di ioo, que neuhum del- .os que faltarem aos outros minisoorios inferiores.
les de"erá jámai excusar-se della, por'malores
§ 3." Em razão dos referidos ministerios e
causas que allegue, ou de qUe queira valer-se; oflicios annexqs aos seus CaAonicatos pelos Senem mesmo aquelles que tiverem ob,tido dispensa nhores Reis Padroeiros, deve'ráõ tamnem os
geral da re idencia por lpbgo 011 hrev.e tempo; Coóegos desta jcrarchia receber a Ordem de
mas será precisa huma especifica isenção de Presbyteros, dentro de hum anno depois da sua
Sua Alteza Real, ou nossa, ,com o beneplacito do instituição, debaixo das meSmas penas que ucão
mesmo Augu to SenEor, E aqueUe qt'le por si, determinadas no Titulo precedente para os Coneou por sub.lituto oompeteQte dá sua' mesma je':' gos da primeÍl'a jerarchia. Na extensão da Ordem Presbyteral a todós os Capitulares se conforí'arquia o'ão éUlúprir com estes omeios., será mtilc
tado pelas primeiras vezes no doMt> 'dos pontes rnaráõ os Senhores R.eis Padroeiros com a mente,
correspondentes ás Horas i Canonicas, oU Missa e com os desejos dos Santos Padres Tridéntinos,
qe.e louvão muito as Igrejas em que se observa
d~quelle dia a que faltar, e segunçl~ a solemnida'de do mesmo dia: e se depois de ad ertido at- este costume; assirncomo com elles se conforte'ncios.amente pelo Illustrissimo'Presidénte ,. con- maraõ nos repetidos Decretos; em que tem dado
tinuàl' na toe ma falta, será mulc~ádo no dobro a pteferencia no provimento ~e quaesquer Caooe no tre dobro desta pena, As primeiras mulctas nicatos, aos· Ecclesiasticos que tiverem algum
que não passarem da pen-a sing.ela scrão para os titulo publico e academico da sua scienci-a em
substitutos que sup.pl'irem suas faltas, do modo Theologia ou dÍl'eito CanonicG; qualidade esta
que abaiXo se dirá: porém nas mulctas de pena que esperamos se realise tambem do melhor modo
dobrada se appticará o· excesso pál'a a fabl-ica d'â que fôt possivel, naS circtlLlstaocias do tempo e
do lugal'.
19l'eja.
§ 2.· Além do turno das hebdomaclas seráõ
§ 4.· Porem, não obstante deverem ser todos
tambem obrigados ao giro de diversos ministe- Presbyteros, attendêndo á distincção que 'Visivelrios e obrigações pessoaes, tanto no Clil'O, como mente se acha nos referidos ministerios ; e obserno altar, e este giro far-se-ha por huma ordem nndo por huma parte, que de huma semelhante
inter a de Junioribus ad Seniores. Os principaes distiocção enfre os Ministros resulta alguma per·
ministerios além de algum outro, que no decurso feição e esplendor para o Culto Di vino, e por
dos titulos irá expres 'amente declar<1do, são os outra parte' que esta distincção se conhecia nos
seguintes: cantar, as lições em ~oda5 as matinas 31ltigds est-atutos da Cathedral, é que he confor'"
dos dia em que houver pontifical: servil' de Pres- me com a antiga e sempre venera vel disciplina
b'Jtero Assistente, de Diacono e Subdiacono nos Ecclesiastica ; determinamos e mandamos com o
mesmos dias de pontifical: cantar a egunda e" a conselho e consen o de Sua Alteza Real, quc
terceira Mi a nos dias em que as deve haver, daqui cm dhlnte se devel'áõ' considerat duas' 01"como na vigílias, temporas, ferias de Quaresma, dens distinctas <:lê Conegos da segunda jeí'át.
segundo as rubricas: cantar as Missas votivas ou chia: a primeira de Pres]}yteros; e a segunda de
de defuntos, e outras diversas do omeio dtl dia, Diacanos. Esta distil1cção perém nã6 serâ a-bso·
e que forem da' obl'Ígação da C.athedral, ou da luta, e debaixo, de todos OS respeitos, mas sÓIÍlen~
devoção de Sua A.Lteza Real,: raramentar-se se- te naquelle~' artigos quê' expressamente vão aqui

§. II,· E porque os l\fonsenlíores PrcsJ.)yteros
e Diaconos, para cumprirem, Coma são obrigados, por si, e não por substltutos, os mini terios
acima referidos, 'e annexOs ás slfas Dignidades
pelo 81'S, Reis Padroeiros, devem ter a Ordem
de Presbytétos; determinamos e mandamos com
'0 Conselho e Consenso do PI'incipe Regente \1os50 Senhor, que dentro de hum anno depois dO'
dia em que cada num delles fõr instituido, séjão
obrigadOs a recebeL' a dita Ordem; cipassado este
tempo, sem que a recebfó , ficaráli privados ipSd
jure e sem sentença dos seUS'} e peerivos beneficios: Coneilio Tridentino-, Sessão 22" Cap. 4°.
De Refbrtnatione: Bulla de Clemente XII., de 6
de Dezembro de ,1758: E tatutos daPatriarchal,
'
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declarados; de;yendo reputar-se em quanto "ao mingos e dias Santos apparecerá no éonfe!'sionariG
mais como'_Ministl'os da mesma e igual graduação. para esse fim, porq ue, segundo. a nalureza do
§ 5,t~ Artigo 11 Em todos os Pontificaes que seu beneficio, he aquelle a quem nÓ8 daremos amcelebrarmos, o SulJdiacono do altal' será sempre plas faculdades para ahsolver dos Ca os reservados
da Orilem dos Diaconos; e os Diaconos do Solio e de quaesquer censuras, e oonceder di peusas no
e· do Altar, que eulrarem subsidial'Íam(,nte em fôro da consr:iencia: e creando-se.. alguns lugar'l5
faha rle i\'lonsenhorcs, sed,õ da Ordem dos Pres- de Confessores orrlinarios na nossa Santa Igreja,
byteros, quando não dctel'minarmos outra cousa; a ella pertencerá a in pecção e vigilancia de 'uai
por quanto, paTa. con~ervarmos o antigo costp- obriga~ões, assim corno a informação sobre a
me que delxa á nossa li vre eleição os ditos Mi- sua idoneidade, não exceptuando' mesmo o direinistros, declaramos que algumas vezes os esco- to de os advcrtit· e mu~ctar, co.nfol'me as delegalheremos da rcspeitavcl Ordcm dos Diaconos, em ções verbaes ou por escripto que de hós lheI'.
testcmunho da nos~a paternal aJI'eição. Artigo :;..0
§ 8. o E posto que us titulos de Doutoral e
.os Preshyteros as~istentes de todos os Pontiticaes Magistral, POI' hum desuso nana louvavel, não
de dignidades crúõ empre da Ordem dos Pres- 4mponhão hoje outras obrigações além dus mero~
b.ytel'(}s, e os l\'linistros do Evangelho e da Epis- mioisterios Canonicacs, comtullo não poderáõ
tola da Ordem dus Diacilnos, Altigo 50 As lições dm'idar ..os prebendados de te titllio, que eJles
do primeiro e segundo nocturno nos ditos dias de fGrão instituidos para en inal' as leu'as humanas e
Pootifical, em que as 'd~'em cantar na estante, sagradas com especialidade jlos Ecclesi:tsticos;
pertencerúõ semI l'e aos Diaconos, e as do ter- que os Santos Padres Tl'identinos desejúrão resGeiro nocturno aos Presbyteros. Artigo LI-'" Em taurar de algum modo o cJ1'ectivo exercicio da
-todas as funções em que no § 2 deste Titulo sua imtituição; e que estes seráõ sempre os defi~a dito que devem paramcutar·se em communisejos da Igreja de Deos, animada rio mesmo esdade com as estes sagradas, pertenceráõ sempre pirito de zelo e de sabedoria, que lhe assistio
as dalm:Jticas e tunicellas á Ordem dos Diaconos, em Trento. O mesmo se póde tambem applicar
Q as casulas ÍI Orrlem (los Pre 'by teros. Em tudo
á dignidade de Escolar'cha. E po ·to que o rniniso mais seráõ promiscuas as .representações e os tel'Ío da pregação do Evangelh<) dentro da nos'Offu:ios.
:S3 Igl'eja não seja privativo sómente dos Cone§ 6. o Para satisfazer a tão diJI'erentes ministe- gos, comturlo scrá sempre hu m delles o Pregador
rios, a Ordcm dos Diaconos se comporá não ao menos nos dias em que Pontificarmos, e não
menos que dos d01.e Conegos mais modernos do pudermos annunciar a palavra Di vina.
§ 9. A ii] pecção da Capclla não andará anCabiçlo; ,ficando para a Ordem dos Presbyteros
os dez mais antigos. Não será licito a nenhum nexa a Canonicato algum certo e determinado,
delJes inverter o lugar da sua precedencia, que por quanto Sua Alteza Heal a tem reservado paI':!.
deve regular-se pelo tempo da sua posse, dentru o Conego que mais zeloso e prudente lbc par'ecer
da Ordem respectiva; nem passaráõ de huma para t;ão importante lugar. Delle depende em
Ordem para a <}atra, ainda no caso da vacatura; grande parte a observancia dos e. tatutas, a reguporque Sua Alteza Real reserva para o seu Sobe" laI'idade da disciplina, e à perfeição do Culto
fano arbitrio designar os Nlinistros que devem Divino. A elle pertencem não só os antigos omcios rio Chantrado, como são: ter summo cuioccupar os lugares das referidas ordens.
§, !;l •• A esta me~ma (listincção de Ordens e dado no mIH!O e fôrma clc psalmear com mais ou
"precedencias se deverilõ sujeitar os Reverendissi- menos pausa, conforme a solemnidade dos dias
mos Conegos qllC tiverem alguns empregos, ou e das funcções, e fazer executar com perfeição
titulos particulares, ou sejão·relativos a Cathe- toel.as as m;lis cantorias ~egun(lo a diJI'erenç.a das
dral ou ii Capella, Real. Em primeiro lugar se mesmas funcçõe , obrigando os Can tores que não
ofl'erecem pela importanci~ rle seus Omcios, que estiverem bem ver ados no cantochão ou na musão de direito Div,no, .os dous Parochos do Real sica, a tomarem suas lições e ensaios, ao menos
Paço e da SP., que ambos se achão constituidos huma vez cada semana com os Su-Chantres:
Conegos natos da nossa Santa Igreja, e muito mas tambem, e principalmente lhe pertt'nce viconformemente au espJrito dossagr.ados Canonos gia~' e in peccional' sobrc touos os l\Hnistl'os não
que não tem eximirlo os Conegos absolutamente collados da CapeJla, para que não faltem em coudos cuidados da edificação dos fieis, e da sal va- sa alguma ).1 a suas respecti vas obrigações; obrição das almas. Elles cumprirllõ exaetamen~e com gar os beneficiados Capellães, que mostrarem
todos os minis~erios Canonicaes que forem com- mais aptidão para as ceremonias, a ouYirem as
pativeis com as occupações e deveresParoohiae ; explie.ações que lhes fizerem os ~lestr(ls das mes.e para abonar ias faltas que /:izerem por causa mas .ceremonias, para mai~ se aperfeiçoarem;
destas mesmas oceupações, prestaráõ o juramen- obrigar os Sacristas ou Acolytos a cumprirem
to do c'ostume nas mãos do Apontadol·. Seguem- pontualmente com as obrigações que lhes são de8e pela antig.uidade 'da sua instituição no Couoilio claradas em seu lugar competente;. in?peccionar
Lateranense ,IV, o Penitenciario" Doutoral e tambem os Thesoorciros da Sacristia, para estaMagistral, que o Sr. Rei:n. João V estabeleceu na rem promptos os paramentos, vasos, e diversos
nossa ,Santa,Igreja para sat·isfazer ás int.enções dos . utencilios que hão de servil' nas funções.; e ~am
·Santos P.adres Triclentinos. O Penitenciario ain- bem para que ua Sacristia .se dêm exactamente
.da ~oje se não devel'á excusar de ou vil' as con- ,os avisos aos sineiros, que não dcvem escapar
li.ssões dos penitentcs; e .39 menoi todos 05 D9-- .da sua vigil~ncia, para 8e não experimcfltar aI,.
0

0
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A!l1l0 D'E 181Q..
Ama' QeJ50rdtlm 1# co-nfllSâo nps tempos ~ horas
.~,r~PJ'j\ls da celebJ ~ãp d,as l\:I.issas e mais Om.cio~
.l>.i~,i.no~. :f: uJiI,alm.eme §e ,4ever iJ cOl)si,derul' aut07

•.r,l&/ldQ.o Tnspector como (:lrS"ãq ql'dioario das ordens e ,"e.cados pal'LilluJ'lI'~S q.ue Sua Alteza Real
fill' ~.rl'i~lo J:Qjlndar r,eJíl~iwos j.lO SIJfl')I}P ~a Sua
llea~ CíJpella.
.§ .,0,.' 1!1A"ª;;~ flilzeJ',resp,eitllr e obecleoer como
cumpre, t,erú O Inspe.ctor da CapeDa IJ direito de
.J;D.uicLar cada h UQ;l PO& d.itos Ministros que faltar
,y. co.rnmelt~r '/llgull) ,jl.I'l'O uas sua,!; re~pectivas
ob)'Jg,ll,9õ,es,; mas, as S;ua& mulctas Hunca poderúe;,
''P~ &ar ,por woa V,eli .QIJ valo),' do oruepado de cada
Jij,ij <j.os mu\etados " dc(,;laranc}o-o a Sinl ao Apoo{;Ld.or pata lhe,'! mjltcar .os ditos lpontos: o mes~
mo plo,~erfl fa1<er at,~ l.res. "ezes ao J)111smo sujeito,
~ Ip.ela ,l'.eiocidencia na. rpesma culpa; e .quando.
jlotªv untu.macia., qmfnão ,ce.de I).em ús pftllaS,
~m its Ipludeotes .adrp,oestações, nos ,darú parte
pal:a iJ'armos,lls .pxpyidencias Cf\1l~ nos parecerem
oroais oo~'\'enieotes. Estas mulctas seráõ applicar
~Il\s ,para a fabt'icíl.d-a Igreja. A fOl'mação das pa~l,.
;l;lj,/J .da semana he hUllla das jncumbencias mais
Il>I:teis para o servieo da JgI;eja, que antig'ament\l
'll.eptencia ,aO Chantre: o IJ;lspectol' as de\erú razer
~oro a ma,içll' exacti,dãr;>, ou cuidaJ:á ,que as faça
4,e,baixlJ da .S)1;L .impecçf1O o mais babil dos Mes,.
-tr.es das CeJlemoÕ-ia,s. Em, lugar mais opportuna
se pl'esoJ'e,vel'á ,o mt;tho,9.o de f01:ma1isar .estíl~
~.aut.ll

.

I. ° 'ão h.e 111eo,os ~pQI'tllnte e oe.cessal'io
emprego do l\pontadOl:. O 11lustrissimo .Cabido
Pe~'el'(L eleger anllualmente 1 na occasião da elei~ão d..os seus OlliciílC ., ou p-oderú tambem reelege.r por muitos ílJ1nOS .successiNs dous Conegos
dops Substit,l,Itos da mesmajerarchia, .qne Ibfl
.p.aJ c('ã.o os majs babejs para exereer as delicadas
<obl1igações deste empr-egp. sem ollio, afi'eição,
.espel'an. a ou medo; e d~baixo do juramento que
.dey,em prestai' qas mãos do IIlustl'issiOlo Presi:,\lente. Desta .eleição s.e p..rú .parte a Sua Alteza
Real para obt~r Q seI) .Re~,'io beoep1;J.oito e appro:a 50. Çada hum deIIes com o seu r.cspecti.vo
;8ubsbltuto scnjrú alter'liladameote oa sua propl'ia
.semaoa de ,r,esidencia, ,e apouta,rá os lHioistros de
-to,das ;IS jel'arol,iíls t de t.o,das as classes, sem
.eN 611 ção alg,uo1a; 118@re~'eJHlo ambos em bum s6
li 1'1\0 , ,G.Qm ql,le l;\.jldariltl ·elil1pr.e aparelh'ados talilto
·no ·côro ~f)m() DO cabido, paca que possão Jogo
azer os eus apontamentos, sem perigo .de cWl'i4a ou lluflcimentQ.
,
S I~, Para qp.e estclS apontamentos s.e fação
com alal'ejl;a, ob~er,var-s~-hão as regras seguintes:
I'· C..onlar... e-}1ão geralmonte como effectivos ,o.s
l\lini tros todos desde o. primeiro d·a.em que .co.;meçarem a residir [-les oalm~nte no .clko até ao
dia do ,obilo . .u da renuncia exp.l'es a ou tacita
do ~eu henefic,io : pilFa o quc se ooJ".e ficar eotend ndo, que paxa 'el' .contado pOl' effeGtivo não
ha ta o ter tomaclp p..o.s e ,por proouJ'açâo, menos
que pOI' ordem e pr,e, sa de Sua .Alteza fi al se
derpatte a fa 01' de algum do~, linistros este antigo co tume da IIp,.a a-rita Igucja '; e qne pa!'a 6C
l<:ntender tacitamente peQulIciad.o o hen eLií:i o ,
-ba tu que quaLque.1dos Mini ttOS seja omead.o c
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8agrado Bispa, ou se coBe. em Ol'ltl'.o peRatlció de
l'es.id.encia inc.ompallil<Cl. ,z· A'F'.o(}lall-s.e~bão como
ausentes todos aqucUes que fallarem ú fj1.ma de
1'esidencia do modo, fJIlle 'se dirá em seu proprio
titulo, 5· Notar.-se-hão os 1\iinistros que .se ti v,e.,.
rem esousado da reslelencia por clo,ente ; ,para
<{ue quando vier.em a primeira "ez á Igreja a de.,.
saponlar- e, prestem o juramento nas mãos do .
Apoa;tador pal'a justificar a sua falta. ia CODStand9 a este com cel'teza que a moleslia foi alfecr
tada, ou que sallio Àe .casa em algum dos.dias em
que se de!-1 por .doente, an que foi primeiro a
outra parte antes ue vir á Igreja a desapontar-se,
.não o .a.dmiltirá ao jUl'amento, mas lhes marcará
todos os pontos e mu!.cti,ls em que ti VeI: incorrido.
4· Devem presumir~se molcstias affelltadas, p,ara
.() em~ilo de se não abonarem pelo juramento, as
daquelle que fôr c.ostu.mado a sahil' [requente.,.
;men.te do côro, a faltar algum.as horas com p~e.
te~to de aohj.lqlJes qu,e n~o prova por certidão
,jurada de Professol'; .a qllal deverú sempre ,exbir
d)jJ', excedendo a falta de tres dias, ou não com.tando a 1IIloleslia notoriamente por oulra vila.
,5° i\larcal'-se-hão todas as mult.:tas e penas aos que
Saltarem ás regras da disciplina do c.ôro, e que
.no proprio titulo ,'ão declaradas; e tambem .aquel,.
les que a Inspector da Capella mamlal' caI'regal'
segundo os poderes de seu emprego; .e geralmente tocl·as a'quelJas que se acharem e tabeleci<das ne les Estatutos. 6° Por.ém não se apontai1úõ
aquelLes que mo truem licença nossa ou que fi...
,zerem eerta alguma das cansas que legitima e
canonicamenl'" excu ão da residencia, e que ao
diante irúõ especiftcadas no lit. 10· § {I·'
.
§ \5. ° Depaix.o destas ·vistas formalÍllaI'úõ coniereneialrncnle os dOllS Apontallores, no .fim de
ada quarlel ou trimestlle, huma tI'elação de todas
-as quantias cOI:responclcntes ús notas que'houve,!fero feito no livro do ponto; e nella declararúõ
exactamente duas cou~as: 10 a imp,ortancia daa
·mulctas ~ pontos que cada bum do.s lHin~ tros
·ti ver perdido no dito tempo, e que houverem de
ar .clistl'ibuidas pelos iuleress.entes e pelos subti... ,
.lutos que suppl'irão suas faltas; 2° a importaneia
ldas rp.uJctas que são applicadas para a J'abl'iQa
'Igreja. E para se..oo.mpr.el16o.der,delpi.i\':o de l1Uma
idéa goraJ a didIrrcnçà destas applica'ções de 'penas
.pecurllitrias, declaramos que kl fabrica se appli,cal'áõ s.omeote as mulctas imp.ostas como .em .cas;tiga de algum eno notawel de omcio, .desobe:diencia ou conlruma.cia l e ,que pelos lnteressentes
-ou :Substitutos se ,di triliuiráõ todos .'os pontos pOI'
_ falta ordinal'ia de I:esidencia "e as mulctas p.-o-venieotes de faha de ,obrigações pessoaes uppri·
'das .pOI' ".ia de sub. tituição, como abaixo se dirá;
;.e tambem. as que são IÍmpostas pela transgressão
-das cregras da dis.cipHna no côro~
I
"
- § 14.; 'Esta relação e entnegal'ú ao Pr.io te.,
'para Iq'ue, qu.ando hou'I'el' de .formar a sua folha,
.,e ceceb.er d.o Thesoureiro Geral os lc.ompetentes
pagamentos, haja de descontar na pongrua,' ou
.ordenado tle cada hum dos Ministros, aimportancia do q'ue'LiNer perdido 11l}0 trimestre, .e quelp.6r-tence' aos IInteressentes e Sub titulos" peJos
-quaes fará.a distribuição .do mo:do.que ,mais,lar,-
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gamente se côtp-licarú ,em 1:i~u:to pl{OpriO: DIas a
outra 'p.al'te -applica.vel ú fabrica ficará na mãõ eLo
mesnib 'il'hesoureil'o G,eral, par a fazer .entrar ~m
receita do Cofre, quando ajustar ,a CQota da'mesma folha.
.
J
. § 15. o Farão mais os Apont:adoree em Dey;em.
bro de todos os annos, llUma relação dos mini tros que pelo- decurso do anuo houye)"em faltado
com fireql1enoia iI~ Horas e funções a qrue Jsão
obrigados, a qua\lJos será entregue para a pÔJ'~
mos na pr'escnça de S~ra Alteza Roeal, e darmos
com o seu Regio beneplacito as OppOI'tU.n~S PI:O,.
yidencias.
,§ l6.· Aos' Apontaclorcs se da.rá toda a fé e
credito na materia de seus apontamentos; e nenhum dos Capitulares ou dos i\j,inistros inferio.,
res poderú ir contra seus assentoô~ Ilem <1'ecusalos ,POI' súspeitos, nem será ouyjdo, po to que
'ar.llegue e queira mostrar el"l'o de contas, 'ou fal i 7
fiade, em quanto não fôr effectiva.mente e~ecuta.,.
do; e so então poderá ser ouvido verbalmente pelo
Ulustrissimo Presidente para, .com a sua itll (ocmação e parecer, decidil;mos o que fôr de razão
e de justiça. iHas assim GOmO a judsdicção dos
Apontadores se estendc ,a.o~ Ministro' de todas as
classes, assim tambem elles estaritõ sujeitos e
subordinados nas suas proprias (altas ii jurisdicção
do iJllustl'issimo pr'esidenle. ,l)ltiJ;namente., para
que os AiJontadores po.ssão eXerceI' ,f'raocamen.f:e,
como devem, o seu omcio, ordenamos e Q'laodamos, q,ue se algu)11 Conego ou Beneficiado
l~ faLtaI' ao respeilo devido, ultrajando-o com
'acções, .ou palaHas .if\jUl'iosas, o que todavia não
.esperamos, seja ID,tL1Clado irn~missive.lmente em
.6lt/Jooo réis, applicaclos pura a fabrica, e por' au,
.1ol\idade do;lllllstl'i.ssiruo ,P,I\€sid.ente,; O qu~l no-l<:>
fari saher 1mU1edoi~tamel}te pava o -representarr
,mo~ -a,Sua Alteza Real, que re erva ao s.eu S,obe-:-rano m'hitrio as outr,à;S c;lemoostJ'ações de indig...
.naçCIO que pede hum semelhante crime. E ta mesma pena, e satisfação se deverá entendei' que
,tem lug'al 1;105 orimes da IDesma natureza contra
Inspeotor da CapeUa.
'
§ 17. o FinaJ.r;nente., pallu-mais se firmac a justa
-distincção que devem ter os €onego/i dos Iilutros
ilicclesiastieos, e ao mesmo pas;so para obviar as
-dU>",idas que se podem suscitar; declaramos em
primeiro lugar', que os Cooeg-os não 50 poclerúl11
usar <1e cabeção e cinto de ~eda roxa, R- ,de meias
da mesmaGur, na conformidade d,\s Coo tituiçees
da l\'letropóle, mas tamhem Ueolaramo , por' a.vr
ftJ)J.tic1acle A,posJolica, que podeJ'áõ usar do cal'me,sim escuro, ou de outra côr que iIIla~;s se aproK.ir
-me ao roxo., e de qu.e deverúe sempre u a~" qlli,fõnmem.ente .dentro do côrõ; e \lpplicamos esoles
.distincthWj; pl'Ívath'amente aos COlleg,os ..da Ca.peU~ Real, com exclusiya de .quaesquer outro?
EcoleAiastieo ,ail~da que.tarnheruem.pregadõs nll
-mesma Cap.ell.a.. E outl'osim declaram(\5~ que ómen~ o~ n;lP. mos Conegoll ,que S,lll'\'irem ,de DiaADIa,0/j e Sll'b.diacOJ10S nas ~Liss'a$, ,p..ossão',Qonser...
-nr O' fiCoU,ao,nelno dedo., p(!)St.o. que o,de.v,aI1Ürar o
,celeÁrimte fia mesma grad:l>laflão; p.Of ,quaoto,
-lIÁPda q;\.le por huma ho,a razãe ~ cong.t'Ueoeia
p.areg;i qlle19;ll\:Linistllos (lev.iiojmitar o .CJJleb.ran-
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te, CJJrotooo .este uso lnão se ,acha p.o&i,ti,v~ e ~
pressamente, pl~o11ibifl0., antes eontir~ado pl\lQ
antiquis.simo co tU/Ae da'lmesma 'Igreja I\tetrop,9r
litana, e .das mais Diocezes do IlrazU, que r~Sr
peitamos. Pelos ·mesmos altendivejs ~oti"9j;"
Qeclal'amos finalmente, que .(,JS Co.negw; e C.OU,
sen em na po c em que eSlão, de o qrlarem,,a
mão somente do se.u P'l'elado., e niJo dos ,jl,u~ros
Capitulares com quem m.inistl'al'em..
,
'fITI1LO IV

-

Dos Be?e~cia~lps Capetlães,' d~s The~our~i;
ros e -\lus Musicos.
,

j

§.,) . o 05 Revel'er;idos J3enflOciados Cp.pellã,es"
9,eYeJP' co.nsideral'-~ Isuj;eitos a dUilS espeoie!j fJ~
ministel'i(lB çli1Icl'er.te!j; ou com,o iVli1listro do Altar, debaixo de cujo s,entido ~hes çlamos o titulo
de Beneficiados" ,p,osto qu .qão tenhão a .CollaÇ.ão
Canonica e perpetua de seus Beneficio; ou oor;no
Cantores do CÔI'O, por cujo omcio lhes compe e
o nome de CapelJães. O cninislerio de ,Cantores
de l"e01 elles exercer imultaneao:rente, re idindo
todos ,uo eôl'o co.m habito coyal, e eJ;lllugal' proprio pela Ol'dem da sua anliguidaile; cantan{1o"
ou entoando a" Horas Canon)pas, e os J;l1ai Officio da nossa Santa Igreja, ségundo a solem.t;li~
dade dos ,dias que ao diante se espeeilicão; e
tamLem a Preces, 'ov,ena e mais J'uncçõ,e. da
antiga obl'iga~ão da Cathedl'a~, c1cntro ou fOl'a
.da Igreja, ou que de novo forem ordenadas por
Sua Alteza Real, O~l por nÓS e.om o .benl\plf1,Ç~to
do mesmo Allg,US;to Senhor.
§ 2. o Os oulros mini tel'Íos a que são obrigados, e que ..não podem ejXercel' sirpu\l;íJ,oeamepte J
e em communi<Jade, ~ão o seglliotes; em Pl\ÍJ,J1eiro lugar se o[erece o Omcio do SIJ-c'bantl'es J
,de 'liJ<l/cm depende t(,Jda a dil'ecção das €al'\~9r<Ía&,
e a emenda dos defeitos e enOl! q\le petlas e'
commetlcl'em, mas com Cel',to ,gcj,to e pruc;1&ncia,
ql:le lão ,-en h a ser a emenda, mai,s diss!lnj:lnte le
.escaodalo a do que o proprii:l e,rl'O; e ppl' j so
:nã,o se apal'tarúõ j{lma1s da estante, ne~1 ,s I'ão
.ohrigados a entrar em i'llncção alguma separadamente, como os outrOs Capelhle ; como dÍh<\I' S
~LçãéS dos Noctu.l'nos, ,le,vantar' Jilymnos: I~ al·I)10S, eto., nem me; mo entrar nQ Lumo ~lo Alta,l'
.para cantar os Evangelho e Epi,s(ola. li',arão
·aprOl'):.l,pltar os Liv.r(,Js oece ~arios J10~ OJ.P..eio:; pe}o~
A.colytos, e 0& fílrão registar pelos Reglçntes ,dp.
oSe,mana: e sobre tutlo ter~ cuiç1.ai\o em, que·a
Psalmodja se· exeeute COI)(l hum.a exacta un.if91~
mida,cle em amhos os Jados Ido côro, tal)to p~.!os
Cape)lães, C0)110 por ,todos ,~s C,apitulares CO,m
.a de ida pausa Pll asterisoo" e sem p.rG}oQ.gaD;l.ento no .6nae.
§ 5. o; A ~~enção q~le tQm ,os SIJ-ChaQtres, c;l.e
~otl'ar no {urno das l'egencias, e no giro d;lS
pbl'igaçõ.e pess,oaes ~ 0,10 pó,de deixar ,de gravar
en1 paFt~ aos .outr08 ·Capellãj:s ; e por i.sso determinamos ,<fue, n~o PI> sa ha,'er em cada ,tuPllê
.rnais do que hum 80 que oecupe este ')~gar ,
~I goze ,da '1<l~ is.e{lgã.o; e s4Ímeo.te flous m todq.
tU QOJ'poração, do ,q\\aes f;tríl as ve~~ de prh
Jl)eirõ, nQ5 ,dia!J s()lem{le~ em qJW c j.uT,~ã
-àrnhos, ,llQu41J.e que plll'a i (') rôI' ju1ga(\p mÂi~
proprio pelo Inspector .dí1 .çí.lp~lla.
íÜ.t~d.9 ',9
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Su-Chantre da semana, fará as suas 'Vezes, 'p.or
"ia 'de reg['a, o Capellão ·mais antigo, se o mesrnó"Inspector não julgar que as deve fazer' outro
mai babil; e commettendo a1gum el'ro de seu
ameio, deverá er mulctadll pelo me mo Inspector, do modo que se disse no titulo antecedeut'e § l. o".
. '
' "
S 4·· A regencia do côro he a p['imeil'.a e a
mais importante das obriga(:ões pessoaes..em que
todos dc,'em enlrar por tu)'no, prinCipiando de
Senior.iblls aci Juniores. E cO{lJo o pequeno ríumel'o
dos l\'linistros de cada turma, na qual he tambem
ae SUPPÔ1' que fal'te muitas vezes algum do~m~e ,
ou impedido ou dispensado, não permitte que se
possa isentar algum n:ais a1ém do Su-Chantre,
sem que se expet'imente huma falta consil1eravel
e indecente no Seniço Di vin o da Capella Real;
determinamos e mandamos, que nenhum dos
, Beneficiado's Capellães se possa eximir do turno
da reg-encia debaixo de quaesquer motivos ou
pretextos plaúslI eis de que queira valer-se, nem
aindá por molestia ou pOl' displ'nsa g-eral da re5idenC'ia, sendo pr'eciso neste caso huma di pema
em fórma e peoifica, ql1.e não concederemos jilrnais
sem o benepladto de Sua Alteza Real. E aqllelle
'que por si,' ou por outro Ministro da sua classe,
não cúmpl'ir com esta obrigaçã'O, depois de se
achar designarlo na pauta da 'semana, seril ;rJllllctado pelas primeiras vezes sómente na quantia
singe1a dos pontos correspolldente ás ho['-3s eanonicas ou Missa daquelle dia' a q,oe faltar, e
segundo a solemnidacle d·o mesm{) dia. TI e,· depois
de ad,'ertido pelo Il1ustri 'simo Presidente, continuaI' na's mesmas faltas, e- Hbsel'ya.'-se o me mo
que fica determillado ng titulo .antecedente, § J. a
re peito do Coneg(.)s; e com a mesma applicação da pena singela fi'ara os Sl1'bsti.tutos.
I
§ 5,· DeverlIG.ser· empre dous os regentes da
semana: os sel:lS priucipaes oillcios Telati I'OS ao
côro são 1evantar o in itatorio, e os p&almos
de todas as horas ': os hymnos das menores, e
o introitós e mais can torias de todas as 1Uissas:
cantar o m31tyrolog,io ou kalenda, excepto a d'o
ataI; a lição bre, e de prime e de completas;
o versos d'(~s noctul'Oo , e resp'Onsorios de matif!a's e horas menores; apontar aos capitulantes os hymnos antiphonas, e tudo o mais que
lhes pertenee dizer' e as antiphonas aos Conego : e unalmelll-e Teger todas as cantodas, e
cumprir rom todas as outrllS ohrigações seme-,
1hantes que forem de costume e de estilo, não
s6 no côro, mas nas procissõ'es, preces, 'etc.
Relativamente ao a1ta[' de"em os mesmos regentes er Diaeonos e Subdiaconos~ de toda as
'!\'Iissas conventuae ou correspondentes ao officio
dos dias or'<1inarios, e tambem da so[emnes da
quarta ordem sómente; porque nas outras Missas,
quan'do a hou", er no me 'mú dia, devem entrar
OUU'os Beneficiado por hum giro rlifferente de
Jfinio,.ibus ad Senio7'es. Os regentes seráõ sub tituidos por outros CapeLJães do modo que se dirá
'cm titulo p'roprio, não s6 quando eHÍ\'erem no
alta"" mas to(la as v zes que e acharem legit.j~
mamente o cupados em óutro minis~rif)s simúlr
taoe08 da mesmaJgreja.

§ 6.· Finalmente será"Õ os mesmos negentes
obrigados a tomar capas'ém.toda~ as ",'esperas e
laudcs solemnes 'de todas as' '1úatro ordensG com
a dill'crença porém de que nos dia: da quarta ordem irúõ sómente os dous regentes, e se sentaráõ
nos escabelo', que e ti verem no plano 'do cô['O,
por ahi se <lc,har o C{)nego Capitlllante; mas nos
dias da terceÍ{'a ordem ir'úõ mais dous, para fazerem o numero de quatro eapas, e· e sentaráõ nu
mesmo plano do côro, posto qne ~eja d:gnidade
o Capitulante; e nos,elias da segunda e primeira
ordem irilõ mais d.ous pal'a comple~a'l'em seis capeiros a sistentes, e se senlaráõ no plano de Presbytero. E déclar3mo , que todos estes NLinistros,
além dos regente, se de"erúõ e~e01her daquelles
que por menor V07i fizerem meno. falta no côro 1
por arbitrio do Sll-Chantre, TI olltrusim deplaramos, que, além do turno d'as ragencias, se deverá
fo['mar hum giro que tOf[Ue igualmente a todos
os Beneficiado , não só para ministrarem nas se..
gundas e terceiras Mi sas de JuniOl'ibus arL SeniorM
comOI acima dissemos·, mas tambem para os ministerios 'rlas tochas e de cl'Il'ciferos nas procissões, e outros actos semelhantes, e do estilo em
que se não deverá alLerar jamais o Jito giro para
e,'itar toda a qneixa e de8igualdade na Jistribllir
ção das propin~s.
§ 'J.~ a corporação dos Beneficiados haverá
semp"e dOlls destinados para mestres das ceremonias, cujo ministerio exercedlõ alternailamenle
cada bum na sua semana, e não por turno de
toda a cor'poração; por quanto de"em escolher~se
deLel'minadameote só aqúelles que mostrarem huma decidida aptidão para o emprego, e que amarem o estudo qllP. eIle exige, para que pos ão
dignamente não só dispôr e dÍl'jgir as' funcções,
e advertir o's)Uinistros, mas tambem' dissolver as
du \idas, e responder ás questões liturgicas pelo
sciencias das rubricas, oos textos e dos seul!
melhores Gommentadores. Não de, eniõ por tanto
ser muito gravados com o trabalho da côro, nem
dis~rahidos com outros ministerios; e por isso
seráõ dispen ados do turno das regencias do
mesmo 'côro; nas suns faltas e justos impedimentos seráõ súbstituidos pelos Acolytos Ajuoan,..
tes de ceremooias, que Sua Alteza Real ti'Ver
nomeado; e só' no' justo impedimeAto de todos
estes por algum dos Beneficiados Capellães, que
menos falta fizel' no côro. O Inspector da Capella
terá cuida'do que não e falte a todo este serviço
que facilmente se 'póde conciliar' por Ministro'
animados do vei'dadeil'o amor da Ig~eja e zelo
do Culto Div,ino.
§,8:0 Além dos dous ceremoniarios das semanas, de verá ba'Vér mais dous mestres de ceremonias
para os dias solemnes e funcções' d pl'Ímeira~ segunda 'e ~ereeira ordem. O primeiro para no,);
ministrar quando celebrarmos, ou assistirmos na
Capella; e o segundo para ministrar quando celebTárem os IlIustri simos i\lonsenhOTes. Amhos
~lles se devem acha constitnidos .na 'ardem de
Pr-esbytero, para se e vitar toda a occasião de prafanar 'os' sagrados e tremendos mysterios a que
se .a.chão tão prox:imos, e'omo <lie expresso no ce.remonial. Alé';O dis~o, O primeiro .terá cqida.dô ~
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instl'ucçãp, e apro'VeitamentQ d(,ls (lutros; e a eUe
cumpre fazer por.si mesmo, ou I\ssistir ás expJi<;ações.'}e e~erc\cios pratico de ceremqnia& !mm/!'vez na semana-, cOlpQ 'fica determinada no ti~ul0
:3° § 9°. E para que (JS omcios Di1'inos se executem perfeitamente deh~i.xo da direcção dos meSj
tres da ceremon~as, ainda que elIes não sejão
enão da classe do Beneficiados, C()IDO costumão ser nas Cathedraes, e especialmente 'nas
CapelIas Reaes (le Portu.gal , exhol'lamos a todos
OS ~lin\stros, e aos Coneg'os das duas jerarchias,
'que fação o -que elles lhes advertirem nas fllDC~ões em que entrarem, :como manda o Esta·
J:uto da Igreja Patriarchal ue Lisboa, referindo-se
ús proprias pala.vras do ceremonial dos Bi poso
§ 9.° Para exercerem por si, e não por Subs.-titutos os refel'idqs ministerios, deveráõ oS'Reverendos Beneficiado Capellães, além daquelles
que -devem ter a ordem de Presbjtero, como
fica declarado, receber todos a ordem Sacra do
·Diacouo d~ntro de hum anno depois de sua entrada -no serviço da Igreja; debaixo da pena
.de serl;m expulsos, visto não serem coBados,
ou de outra que mais conveniente nos parecer,
-segundo as circunstancias, e com o beneplacito
de Sua A.lteza Real.
§ 10. ° Aos Thesoureiros pertence a boa arre-cadação e administração dos pal'amentos, vasos,
alfaias, moveis e utensilios de toda a especie,
que forem precisos nas diversas funcções, e no
serviço da Igreja. E em quanto IhC1s não prescrevemos hum regulamento mais extenso e particular, se assim o julgarmos necessario para o
futuro de conselho, e consenso de Sua A.lleza
Real, regular-se-hão pelo estilo geralmente praticado em todas as Igrejas relativo ás obrigações
de seu cargo. Entt:e 4Dto observaráõ as instl'Ucções seguinfes.
§ 1 J, ° I ° Os Thesoureiros da Sacristia abriráo
~s portas da Igreja ao menos tres quartos de hora
'.!ntes das Matinas, para se poderem dher algumas
Missas pri vadas; e as teráõ abertas todo o temp o
que fÔl' necessario e racionavel para que alguns
dQs l\1inistros da 19rja, se quizerem, possão diteI'
Missa d~pois de Nôa. Igualmente estaráõ promptos para abl'ü' a Igreja a toda a hora do dia
(,lU da Doite, que fôr necessario para admjnistrar
algum Sacramento na Freguezia do Paço. 2° Cui·
duráõ muito na decencia e aceio da Igreja, e dos
~ltares, dos paramentos, e roupa branca; ,'igiar.4"õ que as pias estejão bem providas de aguahent;l., ps castiç~es de cera competente, e as Jampadas de ~~eüe; terúõ prompto o ioceoso, a agua,
O fogo, ílS pi07.as, as palmas ç [u(10 Omais que
ba de servir nilS funcçõcs, e so bre tudo lhes reCÇlIQmendaI:nos a limpeza e aceio dos·ÇorpOflles,
e S;;lQguiphos, que faráõ purificbr sempl'e por
. mã;oli de SacCl:~ole, C, a hOíl qualidade do vinho,
~ das hQstilj.s para o Sacriiicio. 3° Teráõ cm bOI\
~lj.rda e COD;l reJ:peito reli~ioso, ps oleos dos
Çja\f:chUmflno p,,0s dos·Enfennos, e o Santo C)JrisJ;lla, p~r~ :le 'pi~tribuil'em, na fórma da? Constitpjções, pelas P I'Oc11ia do Bi -pado. 4° nesic\ir~õ
por alternativa de semanas, sem mezes alguns
lle estatuto; e nas suas respectivas faltas seráõ
'l.OMO 1.
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apontados pelo A.pontador dá semanlj. çom o
pontos relativos ao eu ordenado, e ti solemnidade dos (ljas, do mesmo modo que havemos es·
tabelecido para Oli mais· Ministros da Jgreja'
refel'iodo-se estes pontos ús Matina, Missas, VesT
per<}s, e m;;lis ROl'as Canonicas, em qUll não ap~
parecerem na Igreja, devendo pal'a este fim appre~entar-se ao mesmo Apontador no rincipio
de Matinás e Vespel'as. 5° Poderáõ 6 deverãõ
ser mulctados todas as vezes que faltarem a algum dos referid06 artigos, do me mo modo que
o são os mai l\iinis.lros que fallão ús regras
da disciplin1). do côro, e com a me mas providencias que ficão enunciadas no Til, 3° § 1 p.
§ 12: O !\lestre da Capella, os Organis tas, os
Cantores e I\lusicos todos do côro de cima serão
PI'OIPptos em se aplesentarem na Igreja nos dias
e boras- competentes, e executarem todas as cantorias que ,-ão declaradas nestes E tatu to e todas as mais que forem do costnme, ou novamente
lhes forem deterll}inada por ordem de Sua Alte7:a
Real. E em quanto lhes não prc cr61'emos hum _
regimento proprio, se o julgarmos necessarj.o
para o futnro com o beneplacito do mesmo A\Igusto Senhor, obst:rvarúõ as regras seguintes.
I" Sera o Mestre da Çapella, e nas SU(lS faltas o'
~lusico mais antigo, ou o Organista, obrigado a
vigiar sobre a resiçlenoia do todo os OUtr08, tl a
dar parte cada dia ao ~pontadol\ das fallílS de
çada hum delles, para serem apontaPOs seg~lOdo
os dias e funcções a que faltarem., ,do modo que
se acaba de dizer u respeito dos 'rbe oureil'os.
2° Poder{lõ e deveráõ, além disso, er TDulctados
pelo MestI'e da CapelJa segl;1\ld,o a qnulidade do
efl'O que commetlel'em, 11&0 passi\ndo a mulcta
na~ pl'Ímeira trez vezes da meta~e da quantia correspondente a bum. dia «;lo seu ordenado; e dévtndo pilS al'-se ao dohro e tresdobro desta pe\lll
nos casOS de reincidencia e contllm;lCia, e applicando-se sempre para,! falJrica {ln Igreja.
TITOLO

v, - Dos Sacristas e Aco)ytos, e outros Minislros
.

inferiores.

t

§ l , ° OS' Sacristas e Acoly~os cons~i~uem a ultima c)1).SS\l dos l\'linistl'~s da POss~ Santa Igreja'
e assim como os beneficiarlos C'\pellães se deTçJll
con iderí\r' ujeitps a d.qus· mjni terjos di1l'crentes,
tambem elles sao obrigatlos a mini lJ.. al' como Sacristas del;Jaixo da direcção dos Thesoureiros da
Sacristia, e como ·Acol,ytos \lO rninisterio do CÕJ'O
e do altar. Para melhor intelligencia das sua'
obrigações de-rem a!hertir que não só f.aráõ as
"Vezes dos Sacristas, mas \í1tnbem as (los Cledgos
henefici'\dos da Patriarchal de Lisboa, na lJuali{lade de Acplytos., pl:;l;>~ixo cl~sté\ idéa de1'eráõ
eUes receber todos o~ <Juatl'Q gráos de Ol'deQ~
menorcs para exercerem dignamente as suas fqncções, para as quaes seria hum erra pensar ql,J
ii. Santa Igreja Catholica tem chamad9 os ClerigplI
e os Leigos sem ilistincção nem di1fcl'ença alguma. Estes gráos são originariamentE:. bprn '\s p01 r
ções qa s;l,grad a Ordem dp Diaconato, que a mesma Igreja desmembrou para enriquec~r e adornar
os Ministros inferiores dílS viptu(lcs ~ gra9as plTOprias com qqe hão de servir saotamente na cas~
78
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do Senhor. Séráõ,pol' tanto muito reprehensh;eis
~quelles Acolytos q'úe voluntariamente 'desprezat
rem habilitar-se e inicial'-se nas ditas Ordens.
§ 2. o Attendendo a que o pequeno numero
dos Acolytos não pcrmitte que eótrem de sel'viço
por alternativa de turmas ou semanas, ordena L
mos que residão imultaneamente em todos os
dias e cm todas as semanas; não lhes concedemos
mais do que quarenta dias de descanço, ou estatuto que o Thesou-reiro da semana designará a
hum ou dou juntallfente por cada vez, successi, va otl interpoladamente, Con forme entender que
mais convcm ao serviço Ela Igreja, que não deve
jámais padecer por falta dos necessarios AcolJ.1:os.
§ 5." As ,suas principaes obrigações·que poriem satisfazer por g'J"I'O são as seguintes: apresental'em-se na Igl'eja tres quartos de hora antes
de pl'incipiarem Matinas, para terem tempo de
ajudar ás Missas privadas que qu~'Zerem dizer
alguns Capitulares ou Beneficiados; p'U'a o' qu'e
~ambem de"em estar promptos1no intervallo entr~
l,audes c Prima; assistir ao menos hUUl à'elles
110 CÔl'O a todas as horas Canoríicas, para apromptal' e accommodar os livros nas es~antes do CÔI'O' e
do capitulante, e para alguma cousa mais que'fOr
Aecessaria ao servliço do mesmo bÔI'O: servirem
dous de ceroferarios na Missa'; que devem sei'
tambem (}S Ministros das tochas ou fllnalias á
elevação, os quaes se angmentaráõ aa num'el'o
de quatro nos dias solemnes da terbeira Ordem,
e a seis nus tlias- da segunda Ordem; e fin'almenle
servÍ1'em dons para o tul'ibulo e naveta nos dias
em que não houver l\'lissa 4e Pontifical, porque
ha vendo-a, entraráõ, além destes, mais os !\1inistros do livro, d3' mitl'a, da candeia e gremial.
§ 4." Ao mini rel'io· de thuriferario pertence
tambem fazer a thurificação dos Beneficiados, dos
Acolytos e' do povo nos dia:; ordinarios e' nos da
'luarta 01 dem; acompanhar os Diaconos nas respectivas thurifrcações que houverem de fazer,
quando os não acoIQpanhar o l\1estre de ceremonias, ministrando o thuribu,lo aos mesmos Diacanos; ministrar a caldeil'inha da agua benta nos
Jias em que h011ver aspersão. Ao ministerio dos
ceroferarios pertente tambem ministral' os pal'amentos aos €elebrantes ,ou Capitulantes nos
cios, e' ajudar a vestir e a desparamentar os
Presbytero$ assistentes-, Diaconos e Subdiaconos
nas Missas e P'rocissões sol mnes, Ao Mini tI'O
do livro pertence ntls dias de Pontifical não só
mini traI' e regi tal' o' mesmo- livro " mas lambem
acompanhar o thuriferâri0, ministrar b manipulo ao Celebrante, entregar a bolsâ dos corporoaes ao Diacono, e o calix ao SubdiacOno, depois
de lhe impôr o véO' humeral, que devera t-ambem
tirar-lhe em tempo competentc; mini tral' as ga}hetas, levar a navela nas Proci sões. E finalmente
todos e cada hum dos Acolytos ,e não "pooderáõ
escu ar do mini teria que por ju ta di tl'ibui ão
lhes incumbirem o I\lestre de cel'cmonia e os
'fhe oureiros, que devem tambem ,,"lipar obre
& sua rêsidencia ,. e marcar-lhe5 (')
pontos que
merecerem,
§ 5.· maior numel'o dos_Acolytos que mI'
~ecessario nb dias solemnes em que celebrar-

om-
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mos ou assistirmos na Capella, seI'á ~supprido pelos alumnos do n'Osso Seminario Episcopal de S,
\T osé, dos quaes seráõ obrigad"ós a assistir. o me'n'OS quatro em tod'as as ditas funcções; assim
C'Omo deverá'Õ sei' alumnos do mesmo Seminarit>'
ou de q.ualquer dos outros dous Seminarios, qUtl
estão dellaL"{o da nossa inspecção e governo, os
Clel'igos Subdiaconos, que, na falta d'e nossos Capellães hão de servil' nas principaes festas do anno,
parameót~dos de pluvial, nos ministerios do baculd, lirro, mitra e candclla; segundo o antigo
co tume da nos a Igreja, que deve con ervar-se.
, § 6. o Os linistros inferiores, como os moços
serVidores, os porteiros da massa, os fole"iros do
orgão, o sineiro , e outros serviráõ respectivalpente debaixo' da direcção immediata dos Thesoureirbs do Theso\!l'o e Sacristia, e do OrganisL\i. ExccutariJõ fielmente as incumbencias de
'que' estes os encarre'gare~ relativas ao seniço
da fIgreja, e seraõ promptos em todas as obrigações' s"eralmente pertencentes a seus Omcioe.
'Nó' caSo' de falta ou de t~a,nsgressão poderáõ e de"vcl'áõ ser inulctados pelos ditos seus respe'clivos
superio 'es na pena pecuniaria, que pela'~ primeiras ttes'vcze's nunca 'passará dta metade da quantia
correspondente a hum dia do seI} orden,ado; pe"las reincidencia 'se passarj\ ao dobro e del!dobro
desta pena, e até a e1qlulsão, q'óe nunca terá
lugar se!lÍ o parecer do Inspector da Capella.
Destas muldas se dará parte ao Apontalfor da semana', para as mal'car do li vro, donde ueveráõ pasSa'1' t'ambem piara a folha dos ordenados, e applicar-sé serppre para a fabrica da 19l·eja.

...
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resideocia em geral; e particu~ Jarmcnte 005 dias C funcçõ"es 801emoes,.

- §' .. o Como o beneficio se não tlá' serião 'por
causa do .Ollicio, he por isso ne~essario ~esidir Da'
Igl'eja, para bem desempeniJlar os ministerios de
que tratão os titulos precedentes. Não sóment~
os Ministros das classes inferiores" mas princi":
palmen e os' Conegos das - auas 'jerarcl1ias: ~ão
obrigados á resid'en,cia que exige, a natur'éza deseu be'neficios, deten'nidada pelos antigos Canones da. Igreja, e ultimamente confu,mad'a' e 'Vindicada pelo Sacl'Osanto ConciJio Tridentino.
, § 2. o. l\fas pára huma perfeita !I'esiden ia n.'ia
he preciso principiai' por ~eis mézes de humll assistencia a'bsoluta e sucéessiva de todos os dias
e 'de tOGas as horas canonicas sem faltar a hum
só, sob pena de começar de novo a mesma imp(}rtuna fadiga, conhecida por isso antigamente
com o nome de Residencia amara; a qual declaramo's desde hoje e para o futuro inteirament~
ãbolida, como inutil e pouco fundamentada no
espirito dos sagrados canones. Tambem não he
preci~o que a residenciit deva consistir em hum
servica eifectivo de muitos dias e mezes continuas' e' succe stvos; mas basta que se "continue
por liuma alternativa de semanas, do mesmo
n'J.ildb que já temos detcrminado com d Conselho
ê Consen o de Sua AI teza Real, por set' esta a
fMma Ire melhor conciliar a suavidade do ttabàlho
dos '!\fini tros com o mais prompto' serviço' da
Igreja; alternativa esta que, não sendo'contraria
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ao espirito. dos sagrados· can'ones, se acha hoje
recebida e praticada r.m varias Igreja da Europa.
§ ~ o Para este effeito se dividirá cada huma
das diil'erentes. jerarchias, e das es de ~linistros
em duas turmas iguaes, para huma descançar em
quànto. a outl:a entra no serviço da sua semana,
que dev,erá sempre principiar no Domingo pela
manhã. Para se observai' a maior igualdade pos5i"Vcl nas.turmas, constará sempre cada huma das
turmas de Dignidades de dous Pre byteros e de
dous Diaconos, as dos Conegos de cinco Presbyleros- e de ,seis Diaconos, e as dos Beneficiados de
dez, os mais iguaes que fôr possi"Vel repartir segundo a sua "Voz e aptidão para o serviço do côro ,
por arbitrio do primeiro Su-Chantre, approvado
pelo Inspector da CapelIa. E parecendo necessario para o futaro fazer-se alguma alteração, ou
mudança dos Capitulares de huma turma para a
outl'a, o mesmo Inspector nos participará os justos motivos que ti"el', para assim o declararmos.
Exceptuão-se desta fórma de residencia os Acolitos, que devem residir do modo que fica determinado no titulo precedente.
S 4· o Para poder ter lugar, a referida alternativa das turmas residentes e vacantcs, detel'minamos que daqui em diante fique cessando o ant4g0 costume dos dias de recreação e descanço,
geralmente denominados dias de estatuto; pois
que he impossivel no estado actual 'da nossa Santa Igreja' combinar estas duas especies de descanço, sem .que se experimente huma grande falta'
de lUinistros necessarios e indi pe-nsaveis para o
serviço quotidiano da mesma Igreja, e decencia-.
do Clllt'o Divino. Além de que não pel'miLtindo
o Sagrado Cbncilio Tridentino aos Ministro das
Cathedraes huma ausencia de mais de trez mezes
por anno, e essa mesma fundamentada em justas
causas e motivos, para que em boa con éiencia
possão fazer seus os fructos do beneficio; não
parece jamais conforme as intenções do mesmo
Concilio, que aonde existe o uso de semanas lí-vres para alivio e recreação dos.Ministl·os, eom
o mesmo fim se lhes concedão mais semanas, ou
dias de estatuto sem restTicção ou condição alguma.
§ 5. o Mas porque não he da n{)ssa intenção
gravar nimiamente os l\1inistl,os da·Santa Igreja
'com o trabalho da residencia. e das 0p'l'igações
pes!loaes a que rigorosamente ficã'o sujeitos, de-o
cL:uamos que pedindo-nos dispensa de alguns-<lias
da resideneia, para convalescerem. das suas molestias, ou por outros motivos igualmente justos,
seraõ benignamente attendido&;-mas debaixo· das
clau 'ulas e ~ondições seguintes: 10'Que na- conconencia. de dous ou mais ~lin~tros, que peLa
informação do Apontador não poderem ser·qispensados_ ao, mesmo tempo, plll' fazerem grande
falta no côro, serão -empI'l! pI'Cfel'idos os mais
residentes,. e cuidado os das suas oJjri:gações~'
2
Que as dispensas ou licenças -que assim concedermos, nunca passaráõ de··trinta dias -successivos ou interpolados em cada -hum anno; não
sendo de primeira ou segunda ordem'.' 5~ Que'
ha"Vendo UTgent~ necessidade-·de maior ausencia,
e 'de huroa licença m.ais lal'ga ,. n\Ulca. a- permi.tti0
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reinos sem o Real beneplacito do Principe ReO'ente'Nosso Senhor. 40 Qne não passando a di~pensa
de hum dia, campo to de huma manJlã: e de
lmma tarde o Apontador a poderá e devel'à con,ceMr por ju ta di 'tribuição a 110m iUini tro de
cada cla se somente, e em hum dia ol'dinario de
cada semana; do que nos informará quando o
mesmos Ministros pedirem maior licença, para
se descontarem estes nos sobrediLos trinta dias.
§ 6. 0 Computando- e os trinta dlas de licença
que por justa dislribuição podem tocar a todos,
com os dias de semabas lines ainda gravadas
com a residencia dos dia solemnes e tabelecida
nestes Estatntos, resulla não só para os Capitulares, mas tambem para os Beneficiados hum
descanço ou vacancia de muito perto de sei mezesem cada hum anno ..Mas·se algum, não contcn~
te ainda com o seis mezes, faltar por mais tempo
voLuntariamentc e sem causa canonica , poderá e
devera ser punido com a perda da metade do ordenado daquelle anno; e continuando no anno
seguinte, perderá todo o ordenado' e pela terceira -vez será privado do benefioio: tudo na fOTma de Direito, e do Sagt'ado 'Concilio Tridentino, Ses~ão XXIV, De·Reformat. Cap. 12, Estatutos da Patriarchal Til. 5 § 10·,
§ 7. 0 ão podendo celebl'ai--se dignamente a:
solemnidade de certos dias, e funcções com
os poucos Ministros de huma só turma, he necessario que as i,sta maior numero delLes, e com tanto
maior' cuidado, qnanto deverúõ ser de mais valor
os pontos que hão de perder, oomo se dcterminal'á em,titulo proprio. Estes dias e funcções 0lemnes são -os que constão da tabelJa, ,que no.fim
deste titulo se transcreve, dividida·_em quatro ordens, segundo a maiol' ou menor 'solemnidade
dos dias, Nas dias das primeiras tres QI'dens seráõ
obrigados a assistir os linistros de todas as jerarohias ,_ e de todas' as classes, quer es~ejão de se-'
mana line, quer estejão de emana cativa: mas·
nos dias da quarta ordem seráõ somente obrigados
a assistir dous Bp.neficiados CapelJãcs da turma
vacante, que se iráõ I'e\ esando p.or ,hum giro, de
que nenhum poderá escusar-se, de Juniol'ibus ad
Seniores.
§ 8.· Não será- s~mente no& pro'prios dias ou
funcções declaradas na tabella, que deveráõ assistir os Ministros de todas as turmas: elLes deveráõ
assistir da mesma forma 'aos omcios, que immediatamente se seguit'em na T.g~eja, aind-a que não
se;ão da mesma solemo idade daquelle dia; como
quando- succeder alguma vez rezarem-se matinas
10'go depois de completas" o'll cantar-se ~1i sa de
feria; .ou de vigilia depoios da conventual;' qual
dev.cm assislir toaos os Nlinistr.oslll1ue se acharem
no côro, posto que e tejão de semana IIi \'Te :
igualmente acontecendOJ tl'ansferÍl'-'e qnaLquer
fe'sta, ou func!/ãv solernhe para 'Otltl'O dia, de~'el'á
ce1elJrar-se com a mesma solemnidalle, f e' p-or
COIl eguinte com·a mesma fóTma de residencia do
sen pruprie di'll. De,'erúõ 'assistir. do mesmo mod
todas as turmas ·nas proci sées solemnissirnas do,
Gorpo de Deo ,.de S. Sebastião e-do 'Patrocinio
de ossa- Senhora, ás quaes devem tambem assistil'''o Stmado, as· Communidades Religiosas, Ir-
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bado Santo; as duas Oitans ~a Pas.coa; Asoenção
de osso Senhor Jesus-Christo; as duas Oitavas
do Pentecostes; primeiro e oitavo dia do,,~orpo
de Deo , e as Procissões respectivas; Santíssimo
Co.ração de Jesus; _ ati.vidade de S. João ~aptis
ta, zLí de Junho; A ~lissa da Exaltação da Santa
Cruz; Festa da Ordem de Chrislo 14 de Setembro; a ~lissa de S. BeJlto; Festa da ,Ordem
d'Aviz, 21 de l.\'I.arço; S. Franciseo'de BOIja, 10
de Outubro; Festa deltodos as Sàntos~ Io,de No"embro; omcio l\1issa de todos os fieis defuntos, 2 de Novembro. E mais todos aqueUes dias
e funcções que POI' determinação de Sua Alteza
Real se celebral'em com .a soJemnidade desta.
Ordem.
TERCEIRA ORDEM. -O Patriarcha S. José, 19
de .larço; Domingo da Santi ima Trindade; S.
Antonio de Lisboa, 1'5 de Junho; Santa l'label,
Rainha ele. Portugal, 4 de Junho; Sant-Iago
Nlaior, 25 de Julho; Santa Anna, no Domingo
depois de 25 de ,Julho; S. Joaquim,. no Domingo depois de 15 <1-e Agosto; Nativülade de Nossa
Senhora, 8 de Setembro; as trez oitavas do Natal, 26, 2'7, 28 -de Dezembro; a J\lissa no Anniversario de todos os Fidellissimos SenholJes Reü~
defuntos; a Missa no Aoniversario de todos os
Prelados defl)ntos; a Missa 00 Anni vel1sario de
todos o Conegos defuutos, no oitavario de todos o Santos; a ,Missa no Anqiversario da sa.grnção do PI'elado actual, 15 de 1\1arço; a l\lissa
do Domingo da Quinquagesima e as Votivas oos
dous dias eguintes, com as Procissões de expo!lição e reposição do Santissimo Sacramento nos
mesmos dias das quarenta horas. iE mais todos
aqueUes dias ou funcÇJões que p,or detal minação
de Sua Alteza Real se celebrarem cóm a solemnidade de ta Ordem.
o
QUAl\TA ORDEM. - O Santissimo Nome de Jesus,
no scgundo Domingo depois da Epiphania; os
Santos 1\1artyres da M.al'rocos, 16 de Janeiro; os
De posorios de Nossa Senhora, 25 de Janeiro;
oitavo dia de S. Sebastião, 27 de Janeiro; S. l\1athias, 24 ou 25 de Fevereiro; as cinco chagas de
Chri to 1 na pl'imeira Sexta-feira da Quaresma;
·as sete dôres de Nossa Senhora, na Sexta-feira
Tabella dos dias e func(Jõe3'solenl7les, classificadas depois do Domingo da Paixão; os Prazeres de
Nossa Sllnhora, na. Segunda-feira d-epois da Do. nas q.l(atro ordens seguintes.
inínga in Albis; Fugida de N/ossa Senhol'a para
I'IUMEU\.A ORDIlM. -Epiphal1ia, 6 de Janeiro;'
o Egypto, no qüarto Domingo de AbriL; 8-. l\larS. Sebastião, 20 de Janeiro; Quinta-feira San- CO$ E,'angelista , -2.5 d Abril; S. Filippe e Santta; Domingo de Pascoa; Domingo do PentecQs- Iago Menor, I ' de l\1aio ; Pureza de.Nossa Senhotes; S. Pedro. e S. Paulo, 29 de Junho; No sa ra, no ultímo Domingo de Junho;, Maternidade
Senhora do ~lonte do Carmo" J6 de Julho; As- de Nos a SenllOra, no primeiro Domingo de
~umpção de ossa Senholla" 15 d;e Agosto; CQO1\1aio; Invenção da Santa Cru'h, 5 d.e Maio; Viceição de ' o a Senhora, 8 de Dez~mpro; Q
itação de Nossa Senhora, ,2 de Julho; Anjo CusSantis imo atai, 25. de Dez.embl1o.
todio do RejOQ" no .tcrceil'Q Domingo ele Julho;
SEGU DA. ORDEM. -Circ.um.cisão, 10 Qe JaneiNossa Senhora'das Ne;ves, 5 de Agosto; Transfi1'0' Purificação de Nos a Se,nhora, 2 de Feverei- guração de os.so Senhor Jesus-Christo, 6 de
1'0; a .Missá de Q.llarta-feil·.a de Cinzas; Institui4.gosto; S. Lourenço, 10 de Agosto; S. Bartoção do Santissimo Sacramento, 24 de Março; 10\1\eu, 24 de Agosto; o Santíssimo Nome de
No sa Senhora da Annuncjação,. 25 de (\'larço;
Maria, no primeSro Domingo depois de 8 de Sea l\1issa no Anni".ersario da feliz chega.da dQ tembro; S. ,Janu~io, 19 de Setembro; S. MaFrincipe Regente r osso S:enhor ao Rio de Janei- , theus, 21 d.e etembro; Nossa Senhora daslYleITcês;
r.~
? de l\larço ,; a Mi s,a ,e Benção das Palmas ~4 de Setembro ~ S. -&liguel, /1.9 de Setembro,
em Domingo de Ra,f!los i Sexta-feira Santa; Sab- o. Santissiwo R.Qzario de Nossa Senhora, no pri-

.mandade , Confrarias, e mais cnrporações pias
.'da Cidade. Assi tiráõ tamb.em todos nas pt'ocissões menos solemnes, como são: as das ladainhas
maiures e menores, nas suas Missas j:especti a ;
a procissão da "isitação a 2 de Julho; a procissão
do Anjo Custodio no terceiro Domingo do mes.,.
mo moz; a procissão da feliz acclamação do Sr.
I Rei
D. João IV, no 10 de Dezembl'o ; nas preces
da Cathedral, e CapelJa Real por alguma causa
grave P. publica, e ge/1alroente em todas e quaesquer funcçõe&, a que com o beneplacito dá Sua
Alteza Real determinarm{ls que assistão todos,
dentro ou: fóra da Nossa Santa Igreja. Mas para
satisfazer plenamente á sobredita fôrma de residencia podera cada hum do l\1inistros escolher a
sua habitação aonde quer que achar maior commodidade, sendo absolutamente inutil de marcar
nesta Cidade os limites da residencia local, como
se pratica na Patriarchal de Lisboa.
§ 9. o A solemoidade destes dias, além da concorrencia de todos os l\'linistro , consiste principalmente na fôrma de celebrar a l'Essa; a qual
será de pontifical nos diás da primeira e tia segunda ordem; seEá oantada por dignidade mitrada nos dias da terceira ordem;.e pelo Conego
Hebdomadal'io nos dias da quarta ordem. Consiste tambem a solemnidade nas diiTerenças de
cantoria; por quanto nos dia de primeira ordem erá todo o o.ffi.cio cantado, com vesperas
e matinas, de musica, e tercia acompaollada -a
orgão, quando celebrar o Prelado; no dias de
egunda ordem será igualmente todo o omcio
cantado, mas' só primeiras e segundas vesperas
tle musica; nos .dias de terceira ordem será cantado o om.cio sómente desde o hymno Te-Deum
atLtercia inclusivamente, Missa de musica com
primeiras e segundas vesperas de musica e completas cantadas; nos dias. da .quarta ordem e
observará o mesmo que nos da terceira ordem"
excepto a l\lissa que será de canto-chão figurado , e as vesperas cantadas. E ultimamente se
ad"orte, que deveráõ ser cantadas as ve pera
e completas em todos os Dominges e Dias-Santos
do anno.
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meiro Domingo de Outubro; o Patrocinio de
S. José, no segundo Domingo de Outubro; S.
Lu\;a~" 18 de OUlubro; S. Pedro d' AIcantara,
J9 de Outubro; Santa Iria, 20 de Outubro; San-o
ta 01' ula e suaS companheira, 21 de OUlubro ;
S. Simiio, 28 de Outllbl'O j Palroeínio de o. ~a
Senhora, no primeiro Domingo depois de 8 de
o, elllbro; Apresenlação de r o sa Senhora, 21
de o"embro; Sanlo André, 50 ue - To"embro;
Expectação de rJo sa Senhora, 18 de De1.Crnbro;
S. Thomé, 21 de Dezembro; S. Si" e'tre, 51
de Dezembro; as cinco Domin ""as da Quare.~ma;
as (juatro Domínga do Ach en lo. E mai - lnul)S
:lquelles dia ou J'uncções que por delerminarão
de Sua Alteza Ueal se celebrarem com a solemuidade desta Ordem.
'l'ITlll.0

V". -

Da disciplina qne se deve gU3l'd3r no curo.

s

},o Como não he pralica,' I compilar aqui
huma collecção completa de preceitos disciplinares a re,peito da Gelebraç:io do Omcio DivillOS; nem isso mesmo dispensaria os ~lindros ua
nossa Santa Igreja do eSludo mais extenso que
de,'em fazer dos Texlo~, e dos seus melhore
Commentauores, para desempenharem a' suas
obrig-açõcs eom a maioi' perfeição possivel' por
tan to nos limilaremos apre cre, er no presenle
tilulo as regra - geraes para a reg'ularidade do
oôro c piedosa àecencia uo sen iro de Deos, re5ervaodo pal'a o titulo seguinle algumas auvertencías maí nOlayeis sobre a celebração da lIlís
!as e de cada huma das Horas Canonica~ em particulal'.
S 2,0 unca e dará pl'incirio ao Oméios sem
que acahem de tocaI' os sinos que derem o inal
proprio para cada hum dos mesmo. Officios, ou
se tinalise o repique nas funcções em que o houver. E adverlimos que naquellas funcções em
que celebrarmos ou assi tirmos na Capella, nnnea o llebdomadario começarú a II ora imme<liata
a ella~, sem ha,el'mos sahido para l'óra <Ia 19reja. E porque he muilo natural e cOIHPniente que
os OII1Gios se celebrem m r1iITerenle' hMa cgundo as t1iITerentes eslaçõe~ do anno, do mesmo
modo que nas I""rejas da Europa; mas por hnl11a
ordem inversa tio tempos, por cau -a tia opposição do hemí pherio auslral cm qne nos achamos relali r<Jmente aos clima' da mrsma Enl'opa;
declaram s que ger<J Imente por via de regT~ começarúõ a local' u sin'O pal'a us Omeios ua manhã its sei horas e mei a, pa ra se enlhir II' sei e e
meia, desde o 10 de r ovembro alé ao ullimo de
AblÍl; e para o Omcios de larde, de 'de as lrehoras, para se enlrar ás qualro: porém de -de I) 10
de iUaio alé ao ultimo de OUlubro se começaráõ
a tOC.)I' os iDOS ás sete horas, pal'a se entrar ás
oito; e {IS duas e meia, para se entrar á tres. e
meia da tarde. Além disto, em todos o Dumingos e dias Santos do anno, as ~latina começaráõ
sempre ús oito hora da manhã, e a Prima ás dez
horas. ~las estas regra se de cráõ alterai' para
mais cedo 0'1 mai tarde, conforme o exigirem
as circunstancias nas grandes solemllidade" do
anno, como da Pascoa, da semana Sanla, do
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Jatai, e outl'a ; e principalmenle todas as vel.es
que o IlIuslrissimo Pre 'idenle receber a"i o 00
recado parlicular de Sua AIleza Ueal para mandaI' principiar qualquer fun ção ils horas que fôl'
en ido.
S 3, o Dado o ultimo sinal para se começarem
Ve~pera, ou ~latina , e Te tido os mini tI'O todo~
do habilo coral de que u arem segundo os tempos
proct'deráõ para o côro; e re erenciando a Cnl7.
do Altar, os Conegos com inrdinaçoão prol'unda
de (:abe~a e hom bros e o:. Beneficiado,: com gelluflexão, de nlaneil'1'j\ que o joelho <Iil'eito toque
opa, illlenlo, farãu bre' e ora~'ão no seu PI'Orrios lubares, e csper<lrúõ senlado e gnardaodo
o deyido silencio, alé qne o hebdomadal'Ío se
levanle para comeÇ<11' as Horas, que começará
com elJ'eilo, po:'lo que no côro e não achem mais
de sei - l\.linislros, ou sejão Conego , ou Beneficiados.
S 4. 0 Nos dias em que officiarmos ou assislil'mw ú dila- Horas, concorrcrúõ os Conegos e
dignidades para a Camara dos nosso- paramentos,
donde nos acompanharúõ cap'Ítularmenle com as
deI idas prec 'dencia alé a Cal clla, em simple
habilo coral ou paramentado', f'gundo a olemnidade da - l'uncções: e acahadas ellas nos lornaráõ
a acompanhar até a dita Camara, dun(le voltarúi
para o OIro para as i>lir a complelas, 011 a oulro
q'lalquer aclo que immediatamenle se eguir. E
será muito pal'a 1011 vaI' que esta me -ma ol'dem dê
Communidade se observe nas Matinas e Vespel'as
de toúos o dias de primeira ordem, ainda que
não po sa.mos assi"lil' na Capella, ahinuo lodo~
capilularmentr da sacl'i '('ia para o CÔI'O, e "01tando dD me:mo modo para a sacl'islia.
S 5. o Se algum dos Ministros entl'ar no eô.'o
depoi de pl'int:ipiado o offieio, ('arll rrenuflexo nl>
pla'lo hnma brere ol'ação; e levantando- e reverencial'ú a cruz, como rica uito, e anles de caminhaI' para o -eu lugar, ('ará a de\i(la \'cnia ao
IlIlbtris~imo Presidenle, 6 no mesmo passo a
todos os ll1ai~ Conego' qne estilel'em do mesmo
lado, e depois aos do outro lado, e só enlão , c
não anles, lhe \;ol'l'e:ponuerÍlõ este , \e'-anlallrlose os Coneg'os e Dig'nidatlc sunlente para os Cone<ros, e o~ Beneficiados para lodo - os ~linistro
que lhes furem :,upcl'iol'e. Porém, se a tempo
1'111 ilHe enil'al' no c()I'O
r di 'sel' Dru.ç in adjlltol'iu11l ou (;/o1'i" Palri on Hymno, 011 se na Mi 'sa
se e livrl' canlando oraçãu ou Evangelho, ou se
fizer alguma oull'a a ção enl qlle ()' Ilwi,: esli"el' m em pé inclioudns ou ""enuflexos, por breve
espaço de lempo espel'al'ú ~amhell1 em pé, inclinado ou !;euuflexu no plano do l'Ô,'U, I' ·til'ando-oe tlrpois com as sobl'ecülas I'c,erencias e
saudações para seu lugal'.
S G. o Pal'a se compl'ehendel'em debaho de
hum ó ponto de visla a: di, e."a· pf}si~'ões (l attitude GOl'pol'aes que de, em aGompallllal' certas acrõe e Qercmllllias do Omcio, e para que
se praliquem por todos o' l\linislro - com a n ai!
exacla unil'ormidad'e e perfeição, declaramo" flue
se deve estar de ré ao lnvilalorio, e ao princ.ipio de todas a H ora', á Capitula , ao Hymno " aos Ue pomorios breves, Versos, Ab 01 ví-
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(:ões, Benções, Textos do Evangelho antes das
Homilias, aos Canticos ·Magnificat, Benedietus e
Nune dimitlis; ao Symbol0 de Santo Athanazio,
Orações, Commemoraç,(!es e Antiphunas l.inaes
ue ossa Senhora, úmente no tempo Paschal, e
nos Domingos de todo o anno desue a' primeiras até fI
egundas Ve 'peras inclu ivamente.
De,e ajoelhar-se ús palanas do Invitatorio, Ador'emos, et pl'ocidamos; em todas as preces 'Jas lerias, e elos OiTicios dos defunto, nos "ersos de
alguns EJymno , como Venit, Cl'eator' Spil'iLos, Ave,
nWl'is Siella, o C"(/fIj, a1'e, pes unica, Tantwn ergo
Sacrarnentum, estando o me mo Sacramento exposto; Te ergo qlla: "amas do Te DeLl'ln; nas palavras da Kalenda do 'atai ln Betltlehem Jada; nas
Antiphonas finaes de N osso Senhor róra dos reI'cridos tempos e nas mais Antiphonas deprecato,
l'Ías, que por lotna\el costume se dis'crem no
fim do OiTicio, como são Tola palchl'lt, o Beato Sebastiane; nas Ladainhas; nos Psalmo' Penileuciaes; e uas preces dos Graduaes. Deve fazer-se
o signal da Cl'UZ na boca ao vel'so Dotnine labia,
mea aperies; e desdc á te ta até ao peito, nas
palavra Dells in adjator'iam meum intende; Adjuiortll1T! nosirll11t in norni1íe D011lini;1ndulgentiam,
àbsolationern; Dominas nos benedieat; Bencdicat,
et castodiat. Deve inclinar-se a cabeca ao verso
Gloria Pat'ri, aos nomes de Jesus e Mal'ia, e do
Santo de que se rcsa,' em toua a Confissão, e
rias palHras Sit no'lnen Domini benedictll111; Sancúlm, e tel1'ibile nomen ejas; Benedicius Dorninus
die, quotidie; Benedictanl nomen l'/ajestatis ejlts ;
Benedicat /lOS Deus, Deus nost81'; .Jube domlle benedicer'e ,; Gratias agimu'; e outras semelhantes.
§ 7, o Durante a celebração dos Offiuios Divinos eslaraõ todo eutado no côro com gravidade religiosa e ediucanle, não só com lllodestia
e campo tura exterior, mas com toda a allençâo
interna' como quem e tá bem penetrado da pre- ,
sença dc Deos, que esquadrink'l os corações,
e como q'uem conhece a aHa dignidade que occupa na Ca a do Senhor, e os imporlantcs
eniços que lhe olfcrece em nomc do povo christão. Será porlanto muito eSlranhado e reprehen 'i\'el, até los piedo os Seculares, que se estejiio distrahindo em conversações. ou lendo cal'tas,
livro ou oulros quaesquer escriptos; uu dando c
recebendo recados de fóra de côro, ou dizendo 011
faz.endo qualquer outra cousa alheia da santidade
da ac ão e do lugar, ou que possa de algum
modo perturbar a di3ciplina do côro, e da de\ 0ção dos bon' l'finis1.ros que p 'almeão e que canlão, como tooos são obrigndos n fazer, seguindo
n côro em -rO'l. alta clara e intellig'ivcl, para
louvarem a Deo como deTem.
§ ,o Porém ,endo a Ve pera de musica, e
quel'endo alguns I' 'a-la particularmente. só o
poderáõ fazer cada hum de pcr i, e sem companheiro, para não perturbarem os mais do côro.
la na I issa todos o l.\linblros c tando no seu'
lugar s, de1'em dizer a dotls dous a Confissão,
o K:ric Gloria, Credo, &LIlctlt~ e AgnLls Dei;
.- rpto quarrdo O Conego e Diznidade devem
tli7,rr estas mesmas cou as com o Prelado nos
dias em 'rtlC são obrigados a fa'l.cr-Ih' os CirCIl-

los; e tambem quando os Renefioiad'os Capellães
houverem de canlar na estante estas parles da
1\'1issa.
§ 9. o Quando algum sahü' do côro no tempo
dos Omcios, além da devida venia ao PI'esidente
e da coslumada pennis ão do Apontador, saudarú lambem nos mais Ministros, que lhe corresponderúõ, levantaodo-se como fica dito; com a
declararão, que a pi imeira saudação e reverencia
seja feiLa úql1eIle de quem se ararta, e a ultima
úquelle por quem se pas a, . em respeito a qual
deJles eja de maior ou de menor graduação.
§ 10. Os Ministros que houverem de sahir do
côro a tomar lia Sacrislia os pltH'iaes para Laudes,
sahirúõ delle /10 terceiro psalmo do tcrceiro Nocturno nas l'iatinas de musica; não sendo a,
Malinas de musica sahirúõ no primeiro palmo
do terceiro 'Noclw'no; e no oilayal'Ío da Pascoa e Pentecostes, acabado o primeiro psalmo.
Porém os qne hom crem de sabir pata celebrar
ou scrvil' na Missas e outras funcções, ob ervarúõ
o que se scguc: quando se cantai' a 1'1issa d'epois
de Pdma salIirúõ do côro no um do Hymuo:
quando se cantar depois de Tercia, ahirúõ ao
lUart:YI'olog'io: quando se cantar depois de Sexta, sahirúõ no fim do Hymuo de Tercia; e quando se cantai' depois de Nôa, sahiraõ no um ,lo
Hymno de Se. ta. Pal'a a PJ'ocissões hão de suhir do côro no principio da hora prccedente: e
para as prcces que se houverem de fazcr por alguma nccessidaue publica, pelo decurso do anilO,
sahiriJõ no principio de 'ôa; 00 havendo segunda ~lissa, ao Agnus Dei; ou a Capitula de Ve peras, scndo as prece no tempo da quaresma.
Estas hóras ficariJõ livrc da as'sislencia do côro,
para que os ditos Mirlistro tenhão tempo de se
re"l'estircm c prepararem; igualmente lhe deve
ficar livre a hora immediatamente posteriol' ás
respecli\ as funcções em que tiverem minislrado,
para se de:parnmental'cm; e omente pal'a u Celebrante da Missa ucarú tambem line a hora de
Nôa: mas em quanlo ú hura de Prima, iJs Vêperas no tempo da fJuaresma, e ús Completas dr:
todo o anno scrúõ todos obrigados a intervir
logo que se dcscmbaraçarem, po 'to que immedjatamenle se sigão depois das obredila funcções.
§ I l. o Cantando nós a Missa, sahirúõ do côro
para a Camara de nossos paramentos, logo no
pl'Íncipio da hora dc Prima as lIlustri. imas Dignidades ou COllCgOS que servirem de Diaconos
Assistelltes, e os meslres de cel'emonias. ll-1as
assislindo nós sumentc ii lUissa, sabidlõ do côro
os ditos Ministros ao martyrologio se a 1'1is a fór
depois de Tercia; ou cantado o hymno de Sexta,
e a lHissa fÔI' depois de Nôq. E e tas horas lhes
ucarúõ li \'res da a sistcncia do côro, como tambem a hora que immediatamente se seguü', excepto se forém "espcras no tempo da quarcsma,
ú: quae seráõ sempre obrigados a intel'vir,
§ ) 2. o O- mestre' de ceremonias que acompanllarem 011 dirigil'em algum dos Ministros em
qualquer acto, o farúõ com mode ti.a e discrição,
moslrando-Ihes, sufmlissa' voce, 011 poden,lo ,:;cr.
com hum 1e\'e acc'no, o qlle de\'e'm execut'll'.
0
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os quaes devem ser dous, ou quatl'o, ou seis, e
se sentaráõ no plano do côro, u do Pre byterio,
seg'undo a 50lemnidade dos dias, omo fica dito
no titulo {I § 6°, Principiado o Cantico Berredictus
se tarú a thuriúcação do Altar, que depois se
continu~rá pelo Mini tI'O • do CÔ1'O pela ol'dem
das suas graduaçõe , e do morlo que prcscreve o
ceremonial, assim na thuriúcação como na distribuição da paz pelo Ministros da Igreja e pelas
pessoàs seculares, E terão cllidado os CantOI'es,
assim como se di 'se aJ'espeito da fi sa, de regularem de maneira asna canloria, que o ultimo
verso do Bellcdictus se diga quando o Ministro
do thuribulo estiver incensando o povo, para qué
depois faça a de,'ida inclinação para o Altar em
quanlo se canta o Gim'ia Ptltri.
§ {~,o O Capitulante cnloará ou cantará a capitula de Laudes spgunrlo a solemnidade dos d~as,
TITO LO VIII, De algumas advertencias p:lrticulares sobre
e do mesmo modo le, antará os H ymno , a pria celebração das Mi sas, e de cada' huma das Roras
meÍl'as
Antiphonas de Mal inas e Laudes, e á de
- canonicas.
Benedictus, e dirá a Orações de lodo o Officio ~
§ I, ° Não só as lUis as conventuaes, e confor- as outra Antiphonas devpm ser levanladas pelos
mes ao omcio de cada dia, mas todas as mais que Conego~ por, ua ordem ti Senioribus ad Juniores,
segundo as rubricas se cantarem na nossa Santa sendo-lhes apontadas pelos Regerltes da semana,
Igreja, de yerúõ ser applicadas pelo celebrante;
carla hum dos quaes a apontarÍl para o l<lelo do
pro POI}ulo, et Berrefactoribus; e nenas se enoom- côro em que se achar, obsl'l'\'ando nisso a maior
mcndaráõ muito particularmente a Deos Nosso exactidão, assim como em todos o mai actos,
Scnhor todas as pessoas da eal familia de nos os em que devem figural' simultànea ou cparadasoberanos, primeiros fundadores, e magnificas mente' pois que da uniformidade e perl'eição com
hemfeilol'es da mesma Igreja.
que a sim o praticarem, depende em grande
2, ° A hora oi'dinaria da iIlissa conventual he
parte a perfeição do Culto Divino, e a edificação
sempre depois de Tercia, Sexta ou Nôa, egulldo dos fieis.
as I'Ubricas do mi sal: e sómente a Missa na noite
§ 5.° Hal'enelo de se dizer no CÔI'O, segundo
uo ataI se cantará antes de Laudes; e a Missa da os dias que apontão as Rubricas, a 1\latina do
AI 1'<1, depois' de PI'ima. Porém a Missas votiTas Officio pal"Yo de No,qsa Senhora, sc diriio antes
se cantarúõ sempre depoi' de Nôa; e o mesmo se .das !\latinas do dia, mas os NOclUl'l10S, e Laudes
Gbsen al'ú com os ameio igualmente votÍl'o,
de defunto , e os psalmos penilenciae e dirão
1 as l\lissas conventuaes que e cantarem no Dono fim de Laudes depois do Bcnedicamus Domino;
mingas, fará o celebrante antes do introito a sendo tudo rcsado, ou en loado segundo. o cos:lspcrsão da agua-benta, na fórma do estilo, ~x lllme, em voz submis a, e algum tanto apresccpto cantando nós a i\lissa, porque então c sada, ma scmpl'c clara, inleIligi "el c devola;
umittil'ii e ta ceremonia : e leráõ cuidado o can- com a declaração que o Officio pano de :Tos a
tores de regularem de maneira os compassos da Senhora em todas as suas H oras. e deve recital'
~ua cantoria no Asperges, <jue esle finali e quando
sempre de pé, e o palmo penitellciae de joeo celebrante tireI' chegado diante do altar depoi
lhos. Os psalmos gn\duacs nos din~ em que se
lle {'eita a a~per ão, E esta mesma rcgulal'idade devem dizer, e I'esaráõ empre antes de latinas,
e combioacão das cantorias com as ceremonias c
§ 6,0 Entre Laudes e PI'ima devel'Íllla"cr, emtle \ e tambem obsel'ral' nas mas partes da l\li sa ; pre hum interTallo ao menos de meira hora pal"a
,11:Tendo haver o ll1e~mo cuidado que o ver o do pollerem dizer Missas pr'i I arlas na CapeIla o l\li-:
psalmo no introito acabe a tempo, que o cele- nistl'os que liverem es a louvnel delocão e cosbran1e tcnha ubido ao altar, para ahi fa7.er a tume; por quanlo no lem po do côro, ~ especialdeY,ida inclinação ao Gloria Patri; que as ultima
mente da 1\li 'a COO' ntual não 1'er:í licito, sem
palavras .elo gTaelual e cantem 'a tempo que os moti,'ó i ustos e attendivei , que os me mos ~i
Ministros ajoelharem pa"a ii' para o lado do Evan- ni Iros deixem o côro que tem de obrigação,
gelho, em que este se ba u,' cantar; que o Po t- para satisfa7.el'em a sua pal'licular devoção, ainda
/Iommunio acabe quando o celebrante esti ver o cu- que lou \''''' e1. r"e te intervallo s.e deve dar por
culando o altar, para diwr Dominas vo.sbictl11l,
concluida a primeira parte do Officio Divino, ou
§ 5. ° O H ebdomadario que capitu lilr a horas. o primeiro côro, por tanto e dirú a AntiplJOna
Canonicas não guardaril a preccdcncia da s a linal d,; no', a Senhora, II <lyenclo de e dizer Priantiguidade; mas i 1':1 ental'-sc no primeiro 11Igar ma do Omcio parvo de 'o,sa SenllOra sempre
do lado do côro que cahil' lia alte1'l1atiya da sua
e dirá anle do Marlyrologio ou Kalenda do 01:'
Semana, Nas Matinas dos dias solemne de toda
fieio do dia: e c~la J\ alcnda sempre será cántada
as quatro Orden tomal'iI o Capitulante a calla por hum uo RelYent s, po 'to que o Officio cja
pluvial para Landes acompanhado do' Mini 'tros elltonrlo' e a do ITatal 'cra cantada Com maior
assistenles igualmente par<ln1cntadós de capas;
olemuidade por hum Conrgo com as istenf,;i:l de
Fugiráõ do "icio da aJrectnção' e tudo o que houyerem de praticar o J'm'áõ com tal ~ra vicia de é
com lesto tão decoroso, que conciliem a todos
os circunstantes revel'encia e deToção.
§ 15. ° Determinamo finalmente, que todos e
cada hum dos l\1inistro que praticarem o contrario do que ne te titulo fica onlenado e mandado, sejão mulétados em dous pontos por cada
vez, correspondentes ao ordenado de cada hum
dós rtlu!ctauos, e ii solem nidade do dia em que
õlssim o praticarem, E notando-se contumacia
que não cede nem its mulctas, nem ás prudentes
admoestações, observar-se-ha o 'que fica determinado no titulo 5° § 10°, lUas estas mulctas se
rlistribuÍl'úõ peJos intere éntes huma vez que sejão singelas, como j{1 fica advertido no mesmo
titulo 5° § 15°,
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Thul'iferal'Íos, Cerofel'arios, etc, No um de Prima sempre se cantarÍJ a Antiphona SieLta Cceli etc.
§ 7. A fi ora de Tercia sel'Ú cantada sempre
que mI' in.lmed,iata á Mi 'sa; e com muito maior
solemnidade, e acompanhada a Orgão nos dias
em que nós celehrarmos. [a H ol'as de Sexta e
de Nôa não ha COIl a que deva advertir-se, senão
que esta ul.tima se continuará a reeitar na assa
Igreja de manhã, como presentemente se usa,
terminando-se com ella a egunda palte do omcio, ou seg'nndo curo; não oh 'tante determinarem os antigos Estatuto dt Cathedral que se recitas e de tarde ante de Vespera, eguindo o
costlllue tal e7. mai conforme ú di'ciplina antiga
de muita Cathedraes da EUI·opa. o um de Nua,
além da Anlipholla do tempo, se del'e cantai' a
Antiphona do coração de Jesus O o17lniampulcltl'itudine.
§ 8. ° As Vesperas e Completas fazem a terceira,
llarte do Omeio, ou terceiro côro, que empre
se fará de tarde, excepto nos dias de jejum depoi
do primeiro Domingo da Quaresma, em que as
Vesperas se úevem recitar ante cnmesfionem. A~
Vesperas dQ omcio pano de
o 'sa Senhora,
quando se dizem deve ser' empl'e antes das dG
dia, a de defunto no fim de Ve pera', c logo
uepoi do Benedicamus Domino, e a Votiva, de·
pois de Completa, Na primeiras e segundãs
Vesperas dos dia solemne de todas as quatro
Ordens paramentar-, e-ha o Capitulante de plu'Vial, acoo'p;lnhaJo de ~linistros assi tente. , eotoarú as competentes Antifona, e <i Hymno, e
thuriu 'arú o altar ao cantico l1fagnificat, tudo ú
maoeira do que Gca determinado acima a respeito
da Laudes, l\las quando a sistirmos ús primeiras
esperas, por sei' lU as mais olemnes, nos dias,
da segunda Ordem, a nós he que pertcnce fazer a
thuri(icação dos aJtare , po_to que não hajamo
de capitular propriamente como nos dias em que
celebrarmos, por er esta a melhor pl'atica, ituitada do ceremonial da CapeUa do Papa, seguida
nas mais insignes Igrejas, e ensinada pelos melhore liturgicos.
§ 9. o Deve notal'-se finalmente que, scgundo
o antigo t: piedo'o costume da 'os a Santa Igreja, c canta,'ão com alguma 5olemnidade, eodo
aponta-das pelas dignirlade , as Antifonas maiores
'bamatla do O, que começão na prime'ras
'e~peras da Expectação até a vigilia do Natal; e
que il;lHtlmente e cantalão as Completas do Sahbado da Quarcsma : costumes estes quc nus parcccm muito pio e relig-ioso , e que desejamos
'c consrnem. iUas expressamente declaramo
<\l'Ilenamos que se continue na louva'l'cl devo"ão de cant'lI' a Ladainha de "os'a Seuhora depOi- de 'omplctas no' Sabbados dc todo o aono;
e (IUC • e fação outra
emelhantes pl'eces que
Sua Alteza Real fôl' el'vido ordenar para sati fal~ão de ua piedade
e para edili ação de sua
lleal familia e uei' va 'allo .
§ 10. ° Não crõ'tõ [orém obrigado, os l\'linistI'O da nossa Igreja individualmcnte cada hum
le per i a celebrar aquelle Omcio c l\li- as
denominado heneze quc fóra da mesma Igreja
n.ól~ Capella liliae da é
por costume imme-

mOl'ial, se tem feito até ao presente com assistencia dos me mos l\lioistros: ante será li l'1'e a cad-<l
hum delles entrar nestas funcções c percef.'el' 05
emolumentos do e tilo, observaodo-se nella~
aquella distl'ibuição e hoa ordem que lhe determinai' o Priostc, a quem enearregamos da
sua inspecção na egul)da parte destes estatutos.
Tambem não seráõ olJl'igados a acompanhaI' capitularmente outros funerae , e a fazer outra"
exequias dentro ou f6ra da Igreja, que não seja
pelo eu proprio Prelado ou por qualquer d06
Capitulares do seu gTemio ; a eujos fuoerae'5 ficão
rigorosamente ohl'igado o l\linistros de am ba!
as turma , que del'em ser avisado pelo Presidentc do CÔJ'o, logo que constar na Igreja d9
ohito de qualljuer das ref'el'Ídas pessoas; e juntamente por sulfragio 'dc suas alma deverilõ todo!
continuar 00 antigo costume de fazer hum Officio ele nove lições, e ~fjssa no primeiro dia desimpedido depois do ohito. E todos os annos se
devcrfl fazer hum annil'ersario de Officio e l\lissól
pur todos os l\linistros da Igreja indistinctamente,
e quaesquer pes Das quc nella forão empreg'adas.

u

Da distribuição dos dilferentes ministerios
modo de os substitui,' por outl·os Ministros.

TITULO IX, -

C

J

§ I, o as tardes de torlos os SabLados' depois
de completas farú o Conego ln, peetor afixar eru
lug'ar puhlico da Sacristia dllas pautas, que debaixo de sua in~peeção se formarúõ da maneira
seguinte: a primeira comprehenderá os ministerios dos Conego~ das dua jerarcbias, e a segunda
os dos Beneficiados Capellães, para que nrnhum
dos MinÍ'tros se possa e cusar do sen iço que lhel
cumpre fazer na seguinte semana; e de tas se
darú copia ao apontador para exactamente conhecer e apontar as faltas de cada hum dellct;.
§ 2.° Não'serúlicito aoInspectorinverterjúmais
a ordem estahelecida n s titulos 2 e 3° a re;;pcito
do turno das hehdomadas , e do giro das obrigações pessoaes dos Conegos das duas jerarchius ;
nem támbem a do til 1'0 o das regencias, e do giro
dos outros minislel'io dos Beneuciado Capellães
cstabelecida no titulo 4°. Ponjuanto sendo esta
inversão hum gravame c injuria feita ao Ministro
que se ohl'iga a hllm aclo que lhe não compete,
ficará responsavd o mesmo InspectOl' a na satisfação room a pena pccu niaria cOl'l'espondente ao
mc mo acto, ou com outra que nos pareeer
mai conveniente todas as "ezes que nos constar
qu~ assim procedeu sem jusl:os e raciollaveis
motivos.
' ,
§ 3. ° iIlas como póde succeder muitas vezeque alguns ministerios sejão incompatÍYeis com
outr s, flue pOl' giro tocarem aos mesmos ~iinis
tros da -emana: declaramo
c mandamos qlle
na di'tl'ihuição tlos referido minister'ios sempl'c
se prefira o do' heutiomat1ario a todo' o outros
quae quer Ijue pos,;ãl) pertencer aos Concgo ;
quc o ministf:rio de ceremonial'io e prefira ao
do altar a rcspeito tle algum dos Conegos qne por
Ol'dem tle Sua :1 ILc'za Iteal exercer o dito ministel'io
no dia tle pont'fical; ma a re~peito dos Beneficiado_, o mini ·terio dg aliar, e da assisten.cia de
capas nas vc peras e lautles devc prcferir ao da
0
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regencia do côro; e este a todos os outro que
lbe possão pertencer. Bem enténdido que tudos
os Mini tros de todas as classes ficaráÕ. obrigados n sua seguinte semana de serviço a satisfazer aos referidos ministerios, que 'p,or' incompativeis não pod~rão exercer na precedente,
como se mostra nos exemplos seguintes.
§ 4. ° o' primeiro exemplo he a capitulação
das horas antecedentes e sub equente á Missa
que ficão livres para o Coneg'o hebdomadario,
que tem de sahir' do côro, e cuj a capitulação
de'verá elle satisfazer na sua primeira emana
cativa em lugar do hebdomadario da mesma:
outro exemplo he tambem a regencia do côro,
que cessa para os re~entes da semana quando
estão l~gilimamente occupados nas lUissas e
nas capas, como dissemQs no titulo 4° § 5°, cuja
regeneia devem completar na sua seguinte semana, substituindo os regentes da me ma. E
por huma razão ioversa, e de equidade reciproca, declaramo , que as im como os impedidos na sua semana não ficão livres das suas
obrigações na semana seguinte, assim não devem
perder a utilidade' dos benezes, dentro ou fóra
da Igreja que pelo mesmo legitimo impedimento
não podêrão lucrar; e, portanto deverúõ empre
ser prefel'idos a outros quaesquer nos primeiros
benezes equivalentes aos perdidos, querendo
aceita-los.
§ 5. ° Mas quando os'benezes forem dentro da
Igreja, provenientes da substituição de algum
ministerio, não ficará na e colha li \'Te do Minitros aceitar ou rejeitar a dita substituição; antes
todo e cada hum deIles, de tbda as jerarcbias e
de todas as classes, seráõ obrigados a substituir as
obrigações pessoaes daquelIes que faltarem, para
que nunca se experimente diminuição ou de '01'dem no serviço da Igreja e Culto Divino. A cujo
elfeito ordenamos e mandamos: 1° que faltando
algum l\linistro á obrigação que lhe esti ver designada na pauta da semana, seja substituido pelo
immediatamente infel'Íor da sua mesma das e,
da mesma jel'arcbia e da me ma Ordem; c não havendo nenhum inferior, seja pelo immediatamente
superior; 2° que faltando todos os l\lini tros de
qualquer das quatro Ordens dos Capitulares, devem ser substituiclas as suas obrigações primeiramente pelos da Ordem inferior, e faLtando todos
os de ta Ordem, pelos da Ordem superior, da
maneira seguinte: os ministerio do .100seohores Presbyteros seráõ sub tituidos pelos lUonsenhores Diaeonos, Oj destes pelos Conegos Pres'byteros, e os destes pelos Diaconos; e por huma
ordem inversa os ministel'ios dos Conegos Diaeonos pelos Presbyteros, os destes pelos l\Ionser
nhores Diaeonos, etc, Porém com as clausulas
e declarações que de eon enso de Sua Alteza Real
faremos na primeira oeea ião em que se orrereeer
alguma razão de duvida sobre a fónna de algumas destas substituições. Finalmente os Conegps
nunca poderaõ ser sub tituidos pelos '&eneficiados oa celebl'ação das Missas, nem na capitulação
da horas, etc.
§ 6. ° J os §§ 1 ° e 2° do Til. 5°, e no § 4° do
Tit. 4° fieáo determinadas as mulctas que incor'fOMO L.
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rem quae quer dos l\linistros que faltarem ás
suas obrigações pessoaes: mas agora declaramos
que os doente e os que Legitimamente estiverem
escusos da residenoia do côro, não incorrerúõ
senão nas mulctas singelas, e nunca na penas
de dobro e tresdobro.
~ 7, As ditas mulctas singelas de"erúõ ser
recebidas pelo linistros de qualquel' classe ou
jerarcbia que sejão, e que ubstituirúõ, do modo
que fica dito, as obrigações dos que faltúrão; c
a nenhum deHes será licito, por titulo algum ou
collusão, quitar e perdoar as mesmas mulctas;
nem tão pouco escu Jrem- e da ub tituição que
lhes competir, sob pena de erem elles mesmos
mulcta(~os do' me mo modo que se estiYessem
na pauta da semana, isto he, pela primeira vez
na mulcta singela, pela segunda na pena do dobro, e pela terceira no triplo, com a applicação
que fica estabelecida nos lugares acima citados.
E continuando a sua conlumacia, o que todHia
não e peramos, o Illustrissimo Presidente nos
dara parte, para darlUos as providencias da maneira que já insinuamos no TiL :;0 § 1°. Podem
combinar-se os estatutus da Patriarcflal de Lisboa no Til. 6° e 7°, as Constituiçõe da Ba ilica de S. Pedro em Roma, e "Urias deci õe
da Sagrada Congregação do Concilio Tridentino,
'referidas por Benedieto XIV.
TITULO X. -

Da perda c do vencimento dos pontos, c
tlistribuições quotidianas.

§ I. ° As dish'ibuiçõe quotidianas são consideradas em direito como hum meio util e proveitoso, que convida os i\1ini tros á residencia ,
e de algum modo lhes sua1'isa o trabalho do cÔro.
OriginariameQte forão ellas introduzidas em certa
quota da mas a geral, o.u do fructos grossos do
beneficio para se· repartirem manualmente pelos
intere sente em cada huroa da Horas canonicas.
os antigos estatutos da Cathedral não existião
di tribuições quotidianas pxopriam{)nte taes, por
se não di tinguirem das congruas ou prebendas,
~ue todas ellas se repartião em porções app1icaveis em parte para os intere sentes, e em parte
para a fabrica da Io-reja. Porém de ejando nós
re tabelecer as di tribuições no proprio sentido
de direito, e para ma.is nos c~nformarmos com a
di posição do Concilio Tl'identino, e com a disciplina da Patriarcal de Li boa e outras Igrejas;
e por outra parte prevenindo que as me ma distribuições não cheguem a despresar- e por serem
muito tenues e de pouco valor, e assim e venha
-a ,malograr o proveito o fim para que forão iotro-<luzirias: determinamos e mandamos com o conselho e eonsenso do Principe Regente osso Senhor , que, resen'ando-se sempre alguns redditos
para o gro o do beneficio, daqui em diante não
po ão exceder nem diminuir-se a distribuições
muito mais da metade das respectivas conOTuas
ou prebendas, mas que se aproximem quanto
fôr possivel á referida metade.
§ 2.° Segundo e ta regra, calculando-se pelo
ordenado annual de cada hum dos Ministros o
ordenado que pertence a cada dia, em metade
deste consistiráõ todas as distribuições que se
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devem reduzír a quínze pontos corresponden~es
ás Horas canonicas e l\lissa do mesmo dia; com
a declaração porém de que IJOS dias solemnes,
quc exigem mais exact~ rosi~encia, por modo
de muleta, se dobraráo os dItos pontos: tudo
na [órma que mais claramente se mostra na tabella transcripta no fim deste titulo.
§ 3.° P31'a se veocerem, ou, o que vem a
ser a mesma cousa, para sc'não pcrder~m estes
pontos, he oecess3rio que os Ministros todos se
achem presentes dentro do. côro desde o principio até o fim de cada huma das Horas c mais
funcções, mas eO'01 as mtdificações seguintes:
o principio de l\latinas, e todas as mais Horas cano nicas reputar-se-ba até ao Gim'ia Patri do primeiro psalmo; e o principio da _li sa se entenderá
até ao fim do gradual, tracto ou sequencia. O fim
da Laude assim como das Vesperas e H oras menores nunca se contará antcs do Benedicamlls Domino; e o fim éla Missa nunca antes da benção.
,Em quanto ás outras funcções, deverá sempre
assistÍl'-se ao pll'noipio e ao fim intrínseco rle
cada huma deUas
•
§ {I. ° Perdedõ irremissivelmel!lte os pontos
segundo a, jTIencionac1a tabélla todos os l\1inistros
que faltcrrem ú sobredita assistencia, excepto
aquelles a que o direito faTorece, e que, ape aI'
da ua ausencia, por justas causas devem ser cont3dos como prescntes; tae ssão os seguintes: 1 ° os
que por justos motivos, como por ordem, ou insinuação do Principe Regente Nosso Senbor,
dis erem Missa privada durante os Oillcios Divino , quer seja dentro da C3pella, quer seja nos
oratorios do Paço; e geralmente todos aquel1es
que não só no mesmo tempo, mas por muitos
dia e empregarem no serviço do líl)eSmO Augusto
Senhor, ou da Real Familia; e quepor juramento, 011 de outra qualquer maneira sempre se deve
fazer certo ao apontador; 2° os que estiverem
occupados em outros ministerios simultaneos dentro da mesma Igreja, ou que forem assistir ás
funcções que fóra ddla se fizerem por ordem de Sua
Alteza Real; 3° hum até dons Couegos ou Bene'ficüjdo , que empregai'mos no seniço do nosso
Bi pado pelo tempo que nos forem necessarios;
{tO aquelles que o nosso Illustrissimo 'Cabido eleger, e deputar para tratar de alguns negocios importantes ao mesmo C,abido '. ou de grande util,idade para a nossa Santa I'grela, ma~ durante somente '0 tempo necessario pal'a oS ditos negocios;
5° aquelie que fôr preso, ou de qualquer modo
retido por autoridade ecelesiastiea, ou secular,
com tanto que se justifique ou mo tre, por sentença, que foi indevid3mente preso, e em culpa' 6° aquelles que por 'ua devoção quizerem
recolheI"se para faze11em os seus' exercicios espirituae em qualquer casa religiosa pelo espaço de
oito dia em cada hum anno,. não seo:do mais de
dou juntamente, nem em dias de primeira e
segunda ordem; 7° aqueDes que por failecimento
de seus pais, avós, irmãos eu cunbados estiverem
anoiado c reclusos &S oito dias do costume,
ainda que sejão d~ primcira ordem, nãoahindo
a outra parte mais que ti Mis a nos dias de pretcito' ° aquelles que se mandarem escusar POI'

doentes, estando. dentl'o da Cidade, au ainda fóra
della, com tanto que M mesmo tenhão adoecido,
e que melhorando YelJ11ão em direitura ú Igreja,
a desapontar-se do modo que dissemos ncytitulo
3° § 12°; 9° aquelles que' ti,'erem empregos par. ticulares na nossa, Igreja,. cujas obrigações incompativeis, oUtsejão dentro, ou fóra da Igreja, devão
preferir ás do côro; como sãO' os dous Parochos,
o Penitenciario! e ó Inspector, de que tratamos
.
no mesmo titulo 3",
§ 5.° Poréin haveuuo· cilUtras causas justas e
urgentes de huma dispensa mais I,arga da re ideneia, como por exemplo as daquelles Ministros Conegos, ou Beneficiados ,. que por queixas- ehronicas ou longa idade pretenderem apo entar- e
perpctuamente do serviço,; ou tambem daquelles
que para melhor servirem a Igreja- para o futuro,
desejarem frequentar por alguns anno- os e tudos
publicos de Tbeologia ou Direito .Canonico; nestes casos recorreraõ a nós, para que, deillrindo-lhes afavor, se assim nos parecer justo, com o Regio beneplacito do Pnncipe Regente Nosso Senhor, 'bajão igualmente de vencer as suas distribuições ou pontos, como se, estivessem presentes.
§ 6. ° Geralmente fallando, as sobreditas causas aqui especificadas não só babiütão os i\1iolstros para vencerem, ou não perderem as suas
proprias distribuições, mas tambem para lucrarem as distribuições que os outros tÍYerem perdido, e que por modo de accrescimo e de augmento devem ser repartidas por elles, como se
prese~ltes fossem: excepto sómenle nos casos
seguintes; 1 ° quando estiverem de semana livre
ou faltarem em virtude da licenca dos trinta dias
que lhes concedermos, e que equivalem aos dias
de estatuto, aos quaes os' havemos substituido;
2° quaEldo, por qualquer motivo part,icular se
acharem dispensados pol' nós, da residencia do
côro, não só perpetuamente, mas por mais de
eis mezes em cada hum anno, .
§
Por todijs o-s referidos ,l\linistros se deve
fazer a repartição das distl'ibuições quotidianas,
(lue coostaráê não só dos pontos por falfa de residencia, mas tambeJl1 das mulctas procedidas da
tl'aosgressão das regras da disciplina dó côro,
~omo deixámos declarado no Tãt. 5° § 13°, e 110
Tit.
§ 15°. Deveráõ tambem de'algum modo
entrar na massa das distribuições para serem repartidas pelos Substitutos as muletas pel'tencentes ús obrigações pessoaes dos Canonicatos vagos,
·em quanto não forem providos pelo P,rincipe Re-gente Nosso Senhor, para se obseI'Y3r de algum
modo ainda hoje o Alvará do Sen110r Rei D. Pedro
II, de 20 de Outubro de 1688, quando logo no
-acto da fundação estabeleceu a Constituição do
no so Cabido, e na natureza de seus Beneficios.
§ 8.° Fal'{J pois o Contador da Nossa Igreja,
dehaixo da direcçãD àosApontadores ou do Prios~
.te, como se disse no Tit. 3° § 14°, a referida
vepcrrtição das c1istribüições PI;O mta dos oJ'denados
-de coada, hum dos l\1inãstl' oS de todas as dasses,1C
jêrarcbias, com a mesma propol'ção com que
cada hum clelles as haveria perdido.

,,0
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Tabelía das (unc(Jões e pontos'qa~ lhe.s slÍo correspondentes.
V ~LOR DOS PONTOS.
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-Trata dos negocios do Cabido;
e tem por objectó os- effeitos proprios do poder
de jurisdicção Ecrclesiastioa..

"EGUND,1. PAR'l:E.

Da J urisdicç,ão e Direitos C'apitu!ares em gerál, e particularmente dó nosso lllustl'issimo Cabido.

TITULO XI. -

S

I. °

•

No Titulo primeil10 da primeira parte
havemos já tocado summariamente, como ao Presbyterio dos pl1imitivos tempos apostolicos õuccedêrão os Cabidos c.1austraes dos ClerigGs, que
vivôrão em Communidade com o seu Bispo até
• aos principios do seculo duodecimo. Até esta época he' facil concebei' a boa união c harmonia
com que os Bispos, a quem o Espirito Santo tinha posto para regerem e governarem a Igreja
de Deos, cxercião os diJJeitos do seu ministerio
sagrado ctlm a assiste.ncia e adjutorio dos seus
veJleraveis Irmãos Presbyteros e Diaconos. 'Não
podemos recordar-nos desta época saudosa sem
que façamos men'ção das proprias palavras de
S. Cypl'iano, Bispo de Carthago, Primaz d'Arrica, que n'huma dc suas, Eplstolas ao seu Clero,
lhe {JJ'otesta que a respeito dos negocios e go,'erno da Igreja nada se atrevia a de.cidir por si só ;Quonian a pri,nordio Episcopatus mei statuer'im nil
sine consilio vestro, et sine consensu plebis, mea pivatirn sententt'a gerere. Tal era a di vin a maxima

de S. Pedro, que, sendo o primeiro dos Apostolos
e o chefe' de toda a Igreja, foi eUe quem deixou
mai,s recommendado a todos os Bispos do mundo
aquelle espirito de humildade, de prudencia e de
mudestia,. com que devem exercer os direitos e
poderes·aliás inauferiveis que Teeebêrão immediatamente da mão de Deos todo poderoso: Non do·
minantes in Clel'is, sed (orma facti gregis ea; animo.

S' 2. o .Este mesmo espirito de união e fratel'llídade evangelica }le que de\1e e ha de ser o verdadeir"9 espirito do governo da Igreja até a consutnação dos seculos. Be ceI1to que esta especie de
go.vemo.padeceu algumas alterações na sua fórma
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, .exterior, depois que o Clero da Cathedral deixou
51 :rida oommum para possuirem separadamente
os seus beneficios, e formarem hum corpo de
Cabido Secular, que pelo decurso dos tempos
começou a considerar 05 seus direitos e intere~ses
separadamente dos interesses gel'aes da Diocese:
mas os multiplicados rescriptos da Sé Apostolica
50b1'6 esta materia, encorporados em direito, e as
providencias dos Coneilios, e pecialmente do
Ti'identino, constituem hoje a lei que sabiamente
concilia os ju tos interesses particular~s, e os
dirige para o bem publico e geral da Igreja de
Deos, que he o sagraao vinculo que deve ligar
toclas as corporações Ecclesiasticas, e a chave que
dev-e abrir e explicar todas as instituições disci~
plinares por sua naturcza variaveis.
§ 3. ° Competem por tanto, segundt> a disciplina actual, aos Conegos elas Cathedraes certos
direitos de ho.ma e de jurisdicção, ou sejaSedeple1ui
ou Sede vacante, que não competem de nenhUI!!
modo ao mais Clero _da Diocese. E porque não
he praticaveI compilar aqui huma collecção comr
pleta dos direitos Capitulares, não deixaremos
de apontar por modo de exemplos, e para testemunho do nosso reconhecimento, alg'uns dos
ditos direitos ou pdvilegios. E em primeiro lugilr , pelo que pertence aos privilegios de honra e
distincção , compete-lhes: 1° a pl'ecedencia nas
Procissões e em outro actos publico , tanto ecclesiasticos como civis, sobre todas as- mais corporações Ecclesia 'ticas, posto que insignes coUegiados, e tambem sobre algumas pessoas de maior
grqduação e dignidade, como os Abbades mitrados tanto Regulare como Se ulares, os Protonotarios Apostolicos que 'não são dos do numero
da Curia, ainda que usem de habitos prelaticios,
e até os Provisores e Vigarios geraes, especialmente quando o Cabido se acha paramentado;
por quanto fazem hum só corpo oom o Prelado
Diocesano, e representão o ,rerdadeiro Senado da
Igreja; 2° devem ser convocados para a celebl'ação do Synodo Diocesano e do Concilio Provincial, com preferencia aos mais ecclesiasticos, ainda
que não hajão de subscrever as actas dos mesmo
Concilios; 5° deyem usar de armas e se110 propl'io nos seus escript,os e determinações Capitulares; {~o devem trazer ce,rtos habitos e illsignia-s
que os distinguão do resto do Clero j 5° devem
ser os Ministros assistentes e Unrp.ediatos ao Prelado em todas as flincções que celebrar nas Igrejas
da Cidade, e sómente devem reverencia-lo com
inclinação profunda, quando os outros Ecclesiasticos devem fazer genuflexão; 6° podem ser conservadores ou delegados em certas causas e commis.sões da Sé Apostolica, ainda que dirigidas a
sujeitos constituidos em dignidade, pois que de
algum. modo se deJ'em reputar dignidades todos
o Conego da Catbedraes-. Bal'boza in Tractatu
Pe Canonicis, et Dignitat. Capitulo 19.
§ 4. o Pelo que pertence aos du'eitos de i uds·dicção, ou estes se devem con iderar relativos
ao.s negocios primitivamente Capitulares, ou relativos aos negocios Dio.cesanos e governo daI>
Ig;I'p-jas do Bisp.ado. Em quanto aos negocias
Capitulares, neconhecemos a auto.ridag,j: Sl in.,.
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dependencia que tem dos ordinarios os Cabidos e respeitos particulares. Reconhecemos porém
das Cathedraes presididos pelo seu Decano para que ha outros casos em que não he livre aos
fazerem as suas Congregações; as quaes poderáõ Uispos afastarem-se do conselho do seu Cabido,
"ersar não só sohre a administração e economia e que expoem ao 'perigo de nullidade tud<r quandos bens e redditos Capitulares, mas tambem to intentarem fazer nesta parte sem o seu expressobre a consenação e regulal'idade da disciplina so consentimento. Estes casos são os seguintes:
da Igreja Cathedral, e suas annexas ou ''fitiaes'; 1 ° as doações, vendas, permutacões, aforamensobre o augmento e perfeição no Culto Divino, tos, e.geralmente qualquer especie de alienação
e da vida espiritual-: sobre'<ls resoluções dos ca- dos hens da Igreja, e em particular dos da Mesa'
sos de'canséienéia e de liturgia; sobre a intelli- Capitular ou da fabrica das Igrejas; 2° o accresgencia da sagradas 'Escripluras, e outras seme- centamento ou diminuicão do numero dos Conenegos naquellas Cath~draes em que o mesmo
lban~es cousa:_ muito iO(;portantes ao :bem da.
Igl'eJa e salvaçao das almas; e nestes ultImas ob- numero' não está uefinido e taxaDo pela Sé Aposjeclos principalmente se elevião empl'egar os seus tolica., pelos fundadores., ou por quem th'er essa
cuidado , ao menos por maneil'a de con reren- autoridade; 3° aJrecepção e instalação dos nOYO"5
cias' como tanto se recommenda nos Concilio-s Conegos, assim 'como a collação dos.benef:ir.ios
da apresentação mixta do Bispo com o .Cabido,
de i\iilão dirigidos pOl' S. Carlos BOI'l'omeo.
§ 5, ° Em quanto ao g01'emo da Diocese, re- 'naquellas Dioceses em que existem semelhantes
conhecemos igualme~te ,qo.e certos lJegocios de direitos; Llo e geralmente, a deci ão de todos e
maior momento, e algumas cau as mais arduas cada bum dos Casos em que se involve algum inse não devem decidir e (leterminar sem o seu teresse particular do Cabido,
§ 7, ° Sol?re todos os referidos objectos deTem
conselho, e ainda mesmo sem o seu consentimento. Os casos em que devem prestaL' sincera os Conegos deliberai' e prestar o seu coósentie fielmente o seu conselho são pl'incipalmente os mento por hum modo solemne e verdadeiramenseguinte : 1° na instituição ele no ras PI'ocis ões te Capitular, sem que lhe falte hum 50 dos se-I
e outras solemnidades publica da Cidade on da guintes 'requisitos: '1 ° a legitima convocação de
Diócese, sobre a sua necessidade e. fórma com todos os 'Conegos., ao menos dos que se acharem
que devem celebrar-:se; 2° na celebração do Sy- presentes e tiverem voto em Cabido, e a sua' COD-,
nodo Diocesano em que se hão de fazer e pu- gregação em tempo e lugar proprio; 2° a ordenada di-scuss'ão e decisão do negocio proposto
hlicar a regras dos co lumes e reforma da di ciplina Ecclesiastica, e a constituições que devem pelo Bispo ou pelo D.ecano, quando aquelle não
ter "igor em lodo o Bispado; 5° na occasião em possa ou não deva presidir ao Cabido ;' 3° O conque se houverem de declarar os g'l'<lOS de Ordens sentimento da maior e melhor parte dos CapituSacras que devcm ter as dignidades, os Conegos lm:es. E destes requi itos trataremos mais lal'gae o mai 1\lini tI'O do Cabido, ,egundo a deter- mente no titulos seguintes.
§ 8. ° A jurisdicçãO do Cabido, da Catheural
minação do Concilio Tridenlino, Sess. 2{d Cap.
12 de reforma; 4° quando se trata de alienar al- se desenvolve em toda a sua extenção nas occaguma parte do bens pertencentes ú l\'I.c!sa Episco- siões da Sé vaga, pOI' 'fallecimento, renunci'a, ou
pai, por maio!' utilidade da milra ou da Igreja'; t·ranslação do Bispo; ou tambem quando este se
5° qnando se julgar necos ario proceder á pena acha em cativeiro, expulso, ou fugido dos inide interdicto ou ce aeão a Divinis na Cidade, -e migos ou hereges, ou por outro semelhante aconparticularmente na Ig~'eja Cathedral; 6° na elei.- tecimento impedido e embargado de reger a sua
ção do Examinadores Synodaes para os conol1l'- Igreja. Não nos he desconhecida a opinião de
so da Paroobias, sendo propostus pelo Ordina- alguns Doutores, de qu'e esta jurisdicção em taes
rio fúta do Synodo Dioce ano, com faculdade da circunstancias não provém de direito proprio,
mas simplesmente arbitrario, como de hum Tusagrada C ongregação do Concilio. Benedicto XIV.
De Synod. Dioces. Lih. 4°, Cap. 7°; 7° na Gol- tor que vigia e administra os bens e direitos da
lação da Orden, (rUe por i so se co tuma fa- Igreja pupilla ou "iuva uo seu Esposo, e que não
zer com a istencia de alguns Capitulares, e pe- tem defensor legitimo, como se explieão os Canones: não obstante esta theoria, deve reconhecialmente do Arcediago; 8° na organisação. do
e tatuto e da disciplina da Cathedral, que deve cer-se pOl' hum axioma pratico e,inconte t~",-eJ de
fazer-se com a~sistencia ao menos de dous Cone- direito publico Eccle ia tico, que a jUl'Ísdicção
go., na forma do sagrado .Concilio Tridcntino , orilinaria Sede vacante jámais se devolve para
Se . 24, Cap. 12 de reforma' 9° na fundação o Metropolita, nem para o Bispo mais vi inho,
011 in litni. ão de algum noyo Seminario Ecclemas toda ella passa immediatamente para o Caiastico para a educação da mocidade; 10° na bido da Cathedra!. No exercicio desta jUl'isdicção
ondemnação dos .Clerig'os em penas ou censuras de,re reputar-se como principio geral, que excep'mai n-raves' e extraordinarias.
tuando o Sagrado Poder da Ordem Episcopal, e
§ 6. ° Em todo O' referidos artigos, e em as faculdades que são concedidas aos B'ispos,
todó o mais sobre que forem con ultados, de- como Delegados da Sé Apostolica, todos os maisvem o Capitulares explicar incera e liuemente poderes tanto de juri diCÇão contencio a e.neceso cu parecer e o seu voto, . em'receio de não saria, como' graciosá, e ",oluntaria, são dalsua
ser eguido pelos cus Collega ou pelo Prelado, competencia: e por isso deste pi'i'l1cipio geral
p oi que o bem publico da Igreja, pelo qual são natui'almente se deduzem as consequencias seperguntado, deve preferil·•• e a quaesquer motivos guintes:
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I §' g. ° 10 l>"bstó q\lé O Cabido náo pt sá exercer
fiór i os p6dlM~s da'Ordem Episcopal, 'poderá
conce9,er esta faculdade não só aos .~ispos estra'nhos (que' e acHarem no s'eu teri'Ítdna,. mas tambem p~ssar üimissorias p"ara os' ells Subdiios
serem ordertados peltl' 'Bl pó de outra Diocese,
com tanto gue seja \depois do arto do l,ucto;
excepto somente aI ;/,v~r 1:l1lquel!es que se acharem areta~os pelo Beneficio. Coneil. Tl'Íd. Sess. 7"
Cap. 10° de Reform.· 2° Ppde promulgar novos
EStatutos ou lUaqdamehto pró~isorios q'u'e 'obriguem a toda' a moéese, se' o éiigir a evidente
necessidaüe dos casos occorrentes, 'e ainda mesmo
muni-los e sanceiona-los 'óm censuras" posto
que não hajão de obri'ga.wo Bhp'o futuro, ném
de'vão arfÍltrariamente ,derogar as Constiruições
de seus antecessores. '5° Póde dispensar não só
nas irregularidades queresultão de delictds occu}·
tos, mas tàmbem em' todos b caso.s em que ó
Bisp' o podia lazer pior direito oi'dinado. {1° Pôde mandar &s: vi it~aorés' necessarids Ifara a re'forma dos abusos e ei:Ile'nda dos osti1mes por
toda a Diocese, e até a05' Cónverrtos dás Religio:'
sas isentas, e iJ?lmediatamente suléitas á Sé Apos~
tolica. Concil. Trid. Ses. 25° 'Cap. 9° 'de Regularih. 5''' Pôde conceder as li'üenças de pJ:egar, e
confessar aos 'Sacerdotes que julgar idorleos para estes 'ministeri6s, e a faculdade de àl:lsolver
das censUl'as e pecéadQs reservados DO Bispado;
como tamllem exigir dos 'Clerigos, que' exbibão
não só às )icenças com que exercitarem os ditos
mi'nisteri os , maS tambem os, titulos com que alguns possuírem os seus bene6ci·0&. 6° P.6de conferir os beneficios lJ1le' foreni' da Sua 'apresenta-I
çao mixta com' '0 Bispo; ainda que o não possa'
fàzer a re'speito" .dos benefiéios; e q'Uaesquer dffici'os e empregós que fo em ~~ihtivamente da
nomeação do mesmÓ :tl\Spd: d~ve po.rém fazer a
instituição canonica e áuto 'isavel dos que lhe forem apresentado pelos P'adroeiros', assim comb
tan'lbem confirmar as eleições dos Preladps infedores. 7· Pôde conhecer judicialmente de todas
as causas pertencentes ao foro dcc1esiastico, sem
exceptuar os litigi.os sobre oS matrimonlos e sdbl'e a heresia; s'endo-lhe sómebte probibido mOver huma nova caUsa, ou progrellir nas já começ'adas sobre os direitos e regalias da Igreja. Cap.
fino Ne Se(Je vdCante aliquid inrtovetúr. So Pôde
ali.enar ,geralmente os bens moveis ou fungi'veis,
c)uce servando serval'i no~ pos unt; tarnHem aquelles
para que houver huma Wgentiss'iina .necessidade
de s/e alienarem;' assim co.mo, interpÔ\" sua autorida'de para confir~a~ sem'élh;J:n ~s alienações que
fizerem os Clerig'o c helados'idterio.res ;. porém
não deverá alienar os bens per(encenfes ~ Mesa
Episcopal. gO Pôde 'Vígial', 'e tomar contas aos
Officiaes e A!lminLtilà'd6'res que o Bispo' tiver
posto no lugares jf' mpregos (Ia sua nÓÍneação
immediatà: iha~ tii1ci de\l~ á fdespédi.-Ios. gem cà,tIsáS
e priva-Ios' á~õitrariarWe'n~e' d 'Sells ameias, não
podendo haveJ:.costunie legitirhó contrario ao di.J
reiro jco~"àm n'esta plihe, eá tn~srti!fOrdena
Ção do R'éin<f li-v-. 2°. tiL '45°' §. i5°. lo o "Póde
displ}nsar nos 'ilhp~diQientos ao matnmónjo de
terceiro e qua'rtô gráo d consanguinid'aíre e affini·
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dad'e, e usár das mais facbltlades'cbticcdidasl por
Pio IV, na 'Bulla ln 'SlIpe1'emtnentis a iII tancia do
Sr. I\ei D. Seha' tião, as q\1aes'seguddd l' a mesma
~ulla e devem enten'aer da juri dicçãó pel1)etua
e orclinaria, que passa para o Cabido . 11° Fin'almente p'bdeJ,I1 usar de todas as faculilade que O
Bispo tem como Delegado da Sb A'postofica,
subd legar
aquelles C~!pitularé:; em quem elle
para dl}pois d'a su morte" c'oóforme Ó ál'ligo 2S"
dá mesmas faculdades.
'
§ 'I Ú .o' No exel'cicip dos feferidos direitos se
deve propeder com 'àquella circunspeé io qúe
recommer/dão os sarrado ca'rHlD 5 e segundo o
axioma ue direito: Ne Sede vacante alítj'nid innovet!lr: pal'a 'que a disciplina da mócese sé n'lio altere
sem o côi)sentimento' do seu €'h'efe; e pafa que se
v.crifique o qúe~ diz S. Pa'ulo~' que toda ii autoridade foi' dada ih cedificaüonem. Além disto tambem se deve obsel'var' o qtie' co~ tanta madureza
e claro conhecimento de causa se acha determinado n9 Sacrosanto Concil. Tr\d. Sess. 24°
Cap. 16° de Reform. nos seguintes termps. Que
o Cabido, oito dias depoi da Sé vaga, he absolutamente obrigàdo a ereger hum Economo fiel
e diligente para aClmini tràr e' arrecadár o redditos da l\iitra,Episcopal, e.'ottl'osim iíJm Vig'ario
letrado .e idoneo para' eXercer o-s -referido poderes da jurisdicç,ão' orüibàriâ; que.toda a'negligen'cia nesta obrigaç,ão /leverá ser su~p ida pelo
l\Ietropolita, u peIo Bispo mais' visinho, ou
nl.âis antigo, segundo a qualidade das1grejas, para
os quaes se devolve 1> direito 'da eleição; e que
o novo Bispo tomará contas e syndi.cancía da
respec.tiva ~dmini tração de ~adá hum dos ditos
Offiéiae " ainda que já feD~ãó obtido q'nitação e
absolvição do mesmo Cã~i.~o.
§ 11.° O lllustrissimo 'Cabido da nossa Santa
Igreja goza de todos qs lli.ertéionados direitos de
honra e de J'urisclicçao que aliá' devem inter'II
. PJ 'JI 'I
•
r
pretar-se
p~las Bunas PontiuC'ias ãiJ;igi'das ás grefas do' Brazil, e pelos .A.h:a ~r: 9rdens Regia~~
que até o presente tem determmadÇl a sua col'! tltuição na qualidade ele Cal>ido lia 'CllthedraJl.
Além destes direitos, competé-l'&e tamheln noje a
grande prerogativa em qu'e se acha constituido,
de ser a Capella dos rlJOS50S. Augustos e FidelissiIpos Soberanos, pelo Alvará de 15 de Junho de
1 S08, e por autoridade da Sé Apostolica enunciada pelos indultos do Ex~ellentissimo 'Nuncio
com poderes de.Legado a Latere do Santissimo
Padre Pio V.U ,nesta Côrte; e rlesta 'qualidade he
indubitavel qúe de,;e gozar de todós os privilegios, immunidade~. e. i,seb9ôes' q'ué por Bulias
Pontilicias, Regios njplo~as
costumes antiquissimos c~mpete1Í1' á Capella Real dos Sénhores Reis de Jiortúgal. • A primeira coUecçãa
de todos este titulos a'.nti~os, assim como a segunda. collecção de td'do's ds titúlos modernos
pcrsteriores ao referi'doi À1vará oe 15 úe Junb ,
de"Veráõ formar o Codiga dos Direitos Privílegios p~.r que se deye reg'er"o ,riosso Jllbstri siirl?
Cabido, na qualidade de CapeH~. Real. NeSta
qualidalte be Claro e eviden'te 'qu'e todos os seus
MiOlstros 'são isentos da jurisdicção ordinaria
dó' Prelado Diocesano, e sujeitós sóíi1ente ao
SI
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de n,.eg<1~iQs muitas ~·ezes. tempo\'af:s sjlcc-eda
Cap~llão !\lql;; e nós I\ãp ,I?.qdemos. deixar de
pupU.car ,cmn g.l'ao,d,e satisfa9ão o recQ.nhecimen- il~,and.o1?%í~~, 9·~ervi9.0 lespp'-ituall ~Ol Ç,\Jlto Dj.to ,que fafeW9 c1;~s í})'1sign.~ P.rcrogati"a elo P1l-- _~lÇl.9·1
1
I I t,~ , .
J
dI qado, do~ nÇl, ,oS' Ç>b.cJ)ali\ "l'\Q. tcrrjto io Ao -f I §. 1 ~~,·IHWP~,é~- p'utor~sa,~\l~, RlII;a co, lJCjl. '10
I
B'llipa rI P,I
'
c.~))l.~o ~sa.o! ps B~sp.ps'r e. os D~clapqs; e'Pr ~alta ,
oo~ ~
'IB
~,'., 1\ ";,
"
,
l1
S" 12, O,);>!lG\~ramos' ,fi,~alqIcntlj que succedcn- de te~, a ~ignidade ou' Cp lego, n;ta"s ilD ljigQ que
do para, 9, fu.turo ..por,llIpi11ql1 r, ~ncidcnçe, Flue Q se .acha em.pr.ese~tes, qqe e,m tuq ,dtive,w., fazer
,Dispol dq. Rho, de J .I)eiro qã9 p.e..if1. igua1I;nente q as sqas ,~zes, Os, :qiflPos-, tew 0.- d~rçitp, ~ce ,ÇO!);~O,
carem.,o. fU Ca,bid~, g~e,;~ O selt-?leqjl~?i"Rãp,s.·
Capel!~o, nip', cl.qs, OSs.os.,:JT"q,eFssN;nos Sob,~r:';\1
,qos 9fqÇl~ ~po_\ltadQp n9 titu~o pl'~q~.dente" el1~ ~ue
nos, comtudo gozará do.s .m~spjLo~1 pri ilegi9~
ao rnenos,p;U;l.\;O ·fiOf c\\'l' PAde r e~rcell a j)J1'Ísdic- prl1cjs, J ó sep,coosçlJIo(ou'J4R,W . on.sl1nlhl11~nto.,
çãp o\'r.J-igaria,spb e os tini t,ros da, C,ap,\lllq ReaJ., Jílla~ em, odos os. mais que o j4Ig'l!·I1q)..neçe~sa,rio
qv.e pon titjlem ,~g\l,a\mlfntlj p Cabiqo .He slffl C.a- e u!il pp.J;i\ o gove~no daJgreja, ,eJ,ll c}lj9,~ cas9.s
thedl'al. D~ Fe.mp,qo ~~ pbservilrá em toda a I'lfa lhe...comp~te o, direjto qª pres~çl,~n.çia; ~cC1ptQ
exten -o o,plesw;' r •eçiil o , Nva,r~ dHl'lp' 4e .Jl\, qu~rl?Çl •. s(~JMa~a d,-o ~~~p:0.Pi:io comJ;Ilo,dÇ> ,e io.te,nl1Çl ".qH~, re,v;c ~~~cl ,pelpe,tl,lfq~!1qte ,toJLo.s os~~i. ress~ eP,I,r'Iu,e pão. P<1p,c, ser }1,lÍ,Z:" 11I1w.,~eYfl; a~~
nis,tq>s da ICathe,1t~lo~as h~nra Pr priv,ilegios de sist.~I'.RQlIG,ahiclo ; u tamhem lq~ap'do l<Js, Cal)iuo,
~ozã9 ~o,.p'riYilegíoêda exc p,Çüq, I o~ B~sHoS aS:i
ll-~a~s"Ç.aJ?ellã;e~, .1~o ,qui,z.clfrt~enre e çluir o
AispP', C.c!rn,0IlG~'r e ,d~: o~o's e/~tis! " , t i '
I'. ~,s~ÇfR qfilles pomo, 90 gps .püq cq~Çl ~rel.ados"J
fQ,I,ta fOs, '~fe]'j~os ,casos, coIDJ>..ç~: gçli~mef!t~ i!(\
..1." . (J ~
I.' •• I
I., I.•
TITULO XII. Dos rjlquIsltos oecessarlOs para a !c&,:hma ce·
PrHn.?,· que, .s~q ta..(~ m~&rpl>l.tf:)rpE.PI Catl'ful,a'r~s,
I !ébração do C'abiqo, 'e' prím lr1tme'nle'da co'1Ívo6dção
e~n prel... (rl~tj
ent:L'lgs ~ o ~
r1i r eito
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que para /l; leg;l,tp;n~. , '\ sO}C9?lDy c:~l~ W'ao. Pps.
a~tos CaJ?HH!lIres p ,r..a.:.~ .cPR99.,r ep. C!?IMS requi-l
snos·\. se~ o !l-Va,~T' l?fP:J p,?~lao. SU,bBJ!~tit as.,qe~
term
D• CQe
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C?n&,~ega~oe~ .f,Ç;ap'itplr\':e~; o~ "S~?
Or4IOa~J~~ 0,1,1 ~X~l'~~r4iWlrlas :IINI,o '~~%l~~, op,
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f 1
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tec.ep~nt~; e O?,I!P~Pt0 ,d:a1§e '~~l?a ~.o,men0l'!
hu~~ yeq:aq.,3, ;S~9i\ :9~!: ~s, extl'aOr~I~;Jl'1aS se A~-,
ver' (} f; z~~t das"ah c~e7 ~Jt~ ? ex~g~re~ ~,S C!~J
. cu taocia~ e ,px0'9C,lOS, o,cc!p·~e,n~~s. fi umas , I;l
out,u~s, e· pod~r4 -. apQupcial' OUtROl' toque de ,si;nos, ou p.o'ç,a..~is0!l.!.~1:b~1 do Port~,iro da la~;sa ~
ou pO' .carta. de conVIte ,. do modo que est,! ver
majslcJ;Il estiln
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conven' ente,
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pa1'a e'i'\~r"t~ a,? 9. pa~~ã9 de esc,usa,9fl Çle;pr~:;.
tex~o qUI; ,alguem. pO~6a allega~ de .não scr twnv~c~do',
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., ". ' •
S 5'~Jlfls pessoas gutl,.c1e~I1W ser ,copvoca~:;ts
~ão,s~IR~.t~ ps ,pl;e.ben?adA~"\1~ao ·,~~ltrOS., post,<r
QP.,1 ,~IÜ 91 .C.9Qe~ps. .?u ~i!ín1da.d~s ,hp~9l'ar'~s,

:çeYIWR ~ém 4is.!q,~11 ,!jU~sn}.o~,P.reJ.l.tlqH!1-~o~. ~e' ao!
m,enp i a (h'de~n .S,acl:a ~@Ir,~,p.bd~acpn~t, ,: ~n
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que
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cia .~~d\paria dq ,c.qro ~' ~verá ~e!; J?1ulçtaflo nos,
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~e'Pl:ellide'j1le ~AL~uf}s .4\las., qqe algum falW:l
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vigoJ:las suas deeisõ~s,:!,de sor.t.e que. C<;Instand.o,o
nosso! lJllstrissimo, Cabida·de p',in~a' Capitt\làr,es,
não! pode ú fOl'mar humn,C.oJ.'lgregillçãdJllegitima
sem ,Cíbe ,tenbão lsido cou "oQados.t~~é aOMlU efi'eeti vamente congr.egados,ílo ,meno.s,·vinte.[I, r I
LI: "
(1
~ dfiJ (lI ... i j. II:
I li
••
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TITULO· ..Pll.
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- Segundo re UJSlto a ordem d J;lr0l!ôÍ' e
-Iliecidlr oslíi'egpbd~.J 1'"
'
I

'01' I'"

Illpnb- , f t l l p ' f tUfU fi', 1 i; . .
'i\os ÇiIP,jJ!1l.arll~, seJ;á aWrrittid~
eU).rCabído, se,n~o l'1ijlj.l, jlfestjdo cqrp !:IabitG' Iwral;
. e~lI>.go ,que er' qob,ar,em, tl'l(lo~, i~o,tp~:J00JJte,clll'~_Õ
Il~a invoy'aç~o, ~o .ES!?MitPISa. tp,.e jd;et~r:m:4~~(;áõ
sllmpre o se\l<!cong[~so ,po)', r;\\~\l~\l. ,0ra~Q: ~e
acção, qe gIJ.:aga la :Q~os, ql.\e:dev~! ser ,0)pl;J..Çl~)plO'
10"Q, fiPl .d!1) toÀaa i as) lªp\1{)es.~o Q01JWJP..l c.b,çistá;o.,.
maiOl;menttMcclesijlstiIi9 \},Ca,neg9, ~nt;io Sl;l sentará.Õ ,todOs, p,elas ,s~'ls IWAce.dep ia -i r,e, P,enhWA
deyeL'ú )'e~a.J:, conv,epppr QUI-fazeriioMt,ra I;Q\l~a:qu6
:.

'·S,

l'\

br:..

1, o, N!lnl\ql;Jl,

perturlil~.)o"ai},tgiLde,l'[u,els,e_tr.atll ~~I ~em c,ort.ar~ o,

di C,Ull~p d~"quelJ;l.j e tiv,e 'Ifallando" e ç;p\all,íllld,o
as ra:zo~~ d.9. seu yot.o; e ps qu.~, fizerem p .çpn-,
tL',ario), ,seJiltõJn1u}ctq.dôs •P!* P~~sül~l}t~,e,Il]. _~r.es
}lonros IPO~ caç1a v~z ,i clliil·pena .deverá; S~F dohl'ad~" e, ,triplicad.1!<- qegllpdo .as_lieiqcifl~nc.~as ,e
QO)ltUlu,apia, a ql,lal ,plar.ca,rá, ~p,§o \>' poptadol',
eDl"seu ,li,vrl'l,. p.o\: jID.~ap.Q ~Çl Pm~jrJeote,~ ~
elp. ..todos !OPi.·l;asG.S tS~i app}icf\ r 4, p~~ja,~aRriç'!-l
~a Igl'e,iª" F,Q,rém, ~.al,g.~ P.W; ~~~~sqo,id~glfl1iP
O~o)'gulho~' Q q/l~ tJHlíl \a I\;-9 ,ep.B~ 'aIl!0s, c)Ulgafl
a.1i\.l1Qf~l'i ,Ilpt rvl'as1.a~p"tofia lç~p,tra, I'l',m,esm
~l;esiaent!'l, ;ou;F<tn.tl'l;l:~\gI.lIQJ!J.9~ C!lpitjllp.r,e J se 'á.
~pemiss''''ehpe~t~lmulotild~ eql:pW)PROJf.cHs pafal
~ m~ll fªj.)rjcíl" e I'l !Pres~~~te ,I)PS ~ilPá .logo
pqr~e:..dQ Jé\.çt9J~ para O"PQfro..oS! nô"pljesençé!ljdo
Pripcipe R~gepte ;Nossl} ,Sep.hori, pal;'!- o,fiq;J. !IPe,
diss~1110S' AO,'T\t\j3f,§ ~f;).o. '. I _
. ";"
"<
_:,§ 2,. o A ,J) cp,no, ou a' .qul}m fi.zel' , \lu~~ d,e,
P residente,.Ip.el,1;enC~ 'Rf0P,Q1i' os q.egop,i,os", (fU't '.s.o,
l!4veD;1r.tl'.atar, e ,a matel:ja,qptU,C, (ev~ dillcutir;
e em m. itQs êa.sos"se~jl \!-P.l q\le' Pilr'l àlelh'p,llinfprr;naçãp e lçophecj.mentl> de cN~ \li,. 'Intes. de.se
tOD;1arem. Op, Y00tQS, se oução ps lP,a.r~ce,res,de aI",
guq - .mais.;.jVelb.os ~ ; o,u ,mais ,tlxp~çjentes"" ,e, e·
VI:;ntil\Wl' por , 0<\0'@ cr n f~f.eI\cia,9,~ a,rgumenFp.
RJU' hw;:n~ 15 QIltra. ;PaJ;te) ~ as.I:'l7.~es.np~Sr fortl,l
de d,ectcUr COII!,aç,eljto; e~er4l~ 'to.ne,stas .circun-&j
tapeias a. ca,da .bllpl, ~os ,4:;apili\.1;lar0j5 ,f!punciar aI
sqa l Opinião,.livr,eIJ;len e .mas"so!Q.I'l,dpvid,a ,m,o~
dl;ls~a ,e .gray.jdqde iJ,p.t~ ,quanqo,.o I ~!,e~idente",
parec~~rJJ ~lb.e assqsl.~isputid~,t!; ~WiYF\do o ponto" mand~ spspl!Jildpl'. lJ. AQnf~~l1.~ç,ia'r.e, proceder;
'1 II sqgceqe~4o J1~O §e p.odr,çeqUer.
aos vot1t
tqpa,s as .io;fprw.aº~€!~ n~~essari\ls, ,WJ. qãç> e demon tJ;ando fCOml;o!are,a' a§f.<ffiestõ@s.ip opostas ,.
dl'lvel1U; difW~ti '-Stl,a IIj.!l~ma. n;lat~ri? ,p.ara o Cal?ido
segui\l,~~; n~ ca~o'Q,e não R,a .er, \!-rg~Ii~e n.~.Ye&si
d'lde ~d.e,-, hUIIl;j. PJ;o~ptª,.,resl'l~uçãA "tO~ p~rigQ na.
dj!aç~ .0,HrPeP,lGlIJil., -iI 1';'1 "
I r
, ~ 3,!': Para wre' ,?sd.eli~e",ay,Q1 ,Cap 'tl,lla;J;~s ,~e .
laÇjao cgm,,\,m!jlQr l~parclaWlade e, acerto POS&IveI, oon vém qu!l,~ão lUista eqtre Çls Voga,es aLguw. I.qUe. & jq( ooAorialIj.ente hayido, ,POf parte
inteJ,'e~~da o I!egpcio ,..nem ainda suspeito de p
ser.' Aquelle que notoriaIIJ,en~e •.fpr, /.1a,vido por
intere~sado.Ihe fara entender. o P,residente qpe,hll.
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necess;ujo reti\,a~'-se dOfCabido, visto não poder
ser juiz )la pn).pri~ .causa, e t.ambem para que o~
seJils collegas possã,o di~er .mai~ Ii,'1'emente o qQe
entendem, .do ·qu.e' fllrião na sua presença; e nã.o
q;uereudQ ~·eti.rg.l'-s-=r depoisJde segund,a vez ad,ertiql'l ,pel,o' mesmo J?residente, pOl' mandado de te
o ApoI\tadpr Jhe J;llamará os· pontos qe hum d~a
inteiro qll,.€. poderáõ, ser dobl'ados e triplicados
nos casos ,de reIl\l.gnpncia e contumacia, e empre
ªppliç~dQs p.ara,,\\ ('~lH'ica da Igreja. O mesmo e
dtlveL"á1pl'aticar ~OD;1 ;-~.quelle que fôr suspeito de
int!l.res~es partie,uJalJCs1lj Gom a IJifTel'01}ça porém.,
que, a w'incip.i,Q,f,I1ão sahira para fórfl do .Cabido ,
senão em'quanto.,se julga su!Umaria e verbalrpente_a,oal,1sa,da &Jc\speição. ,Esta poderá er propjQsta qão,I&ó,j~elp Pr!lsidente , mas POI' q\lalquer
dos Q'lpitula.r,es q.\l.~ Idf<\la tiver- cOI1,1,lecimento ; e
ou:vidas· as ra,zqes. po)' .buma e outra parte se
Q.eterminfrá fiJ:,l.a1,mept~ pe1<lifplUl'alidadQ dos votps que ,vrerifioél;Q.q.or-se. ((pntra o suspeito, secá.e te
eifeoti;vamente exclujdQ ,('e assistir,áquelle negoc.to .çm que IW susp.e,ito, qP,.e POl: isso.e) de e
guardai' parª" Q,fim.do Cabido" e não. aos outros
que·,aptes Se 40u~e):elP, el,pod,cl'eJ;fi trªtar 0,0 mesmo Cílhido .. Suceede!'lflo ser a,suspeição contra o
prpp.t;io( lh'esid~nte, fará. neste caso as .sua vezes
a,DigllüIade imm~diat~.! . " '
\ (' II
-1 § ,4· hH,uma,das qualidades mais neoe sariasnos
C'lpitulllras he"Q: egt:e.do, qt,le invil'lla;velmente são
todos .0bl~glld;Q~ iI·guardar aCeroa ,dos neg,ocios qpe
se trat~o.rem Cabido; nãô só par. que cada hum
e~pc;mha o,seu v,oto e os seus sentimentos oom mais
li,berdade e segttrança, ma lambem pal'a se evi":
tat:em. as dissensões e intrigas ,qJlc costllmão
QrigiI?a,f-se'da co,rrupção do segredo .. Sendo por
tanto, algum., convencido de'reve;LaJ: a pessoa estrql,'lpas, ~.m!lsmo aos Conegos q,ue qão assistirão
'lo Cabido o negocio'«jlue nell~ se. tratou, ou as palaYrR qu\'l' nelle se di serão "ldeViel'~1 elrmulctado.
no,s pontos. de dp.l.1s 0\\ ma\s dia;; do seu benel.iqio,tsegundo .o,.juizo do mesmo Cabido, e as circ.unstançiasj ~o' caso pedirerp. "li~mja pena poderá
chegar até,a.privação do voto tlilllporaria, ou perpetua, para a q\lal de'Verá cpm tudo intervi!- a
autoridade do Prelado. POI' esta mesma razão não
será licito· a n~nhúm ·a·os GapilUlal'e dar infol'mação ou resposta ii partes dos negocios que se
traHio, q~m incumbir se dç. tra~ar os negocios
albeios" .ne~ mesmo·acei,lrall.ou'~Q!'Yiqr.recados a
p.epsqas ,P~t.r,~nha~, [UO eS,\liv.erem fóra do Cabido,
nem,sa,hil' delle para lhes. yir faUar sem expressa
licença II ,be~eplaoito po Pr,e,sidente.
,
§. 5. o Bp ao l? 'esidentll que compete dar I ás
partes ql1,e ;yiel'em re\lJle.t:eI; ao,Cabidj) are po ta
e deci,s~o do seu r.equerimentl'l .. l'tlas, esta mesma 1,'~spGsta ,lhll s p.ão ,dever;í dar sem tel' tOmado
os votos 40s Capi/:UJarC$, II na presença dos'mesmos; .não só para.salvar a autoridade dp Cabido,
ma~ para d~corR de S\la. mesma pessoa que, aliás
se, exporia" succed~Ddo ser contraditaDO. pela
plul'a'lida.d6 dos .mesmos votos. Compete tambem
aQ Fresidente p.ermi~tir a. entrada de alguma,
pes oa de gra4uação no Cabid~, e .receberia,;!
ou oOUlIH',imen\a-la conforme o. fim para que
viel'" c a qualidade da mesma pessoa;' e igual.
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mente receher os recados e ler as cartas de
algumas gl'andes pel'sonagens, 'como Piricípes,
l\Iinistro de Estado, Governadores', ~u'ncios
Apo toUcos, Bispos, e, Sen,ado da Camara desta
Côrte; e 50 nestes casos ,o Porteiro d'a ·Massa,
que ,deve estar sempre 'pl'ompto á pÓ,tra l do Oabidd', poderá entrar logo immediatamente a daI:
parte ao mesmo Presidente, ainda que não seja
chamado por toque de campainha, sem a.'qual
não poderá aliás abrir a poda,l óu"enfrar na l sa'la:
. § 6, o Chegada a o'Ccâsião de 'se correrem os
votos, principiará a vótàr"'() Capít~la.r mais antigo, e cóntinuaráõ por sua ordem' até a:o mais
m'otlerno, ficaãdo para _ó fim e' conolusão de todos
o voto do Pt'esidente, Nenhum se poderá escusar
de proferir o seu voto; para 'o que. pode ser óbri
gado com mulctas de' pontôs cÓl:reslJClndentes
desde hum 'até t1'e5 más ''do' seu beneücio, p6r
acol'do do Presidénre com ós mais Capitulares',
Dia se ainda assi~ não fôr possivel redúzÍl' s~ a'
"Votar, nem por isso, por faltá de hum ou do~
refl'actarIos, d'eixal'á3 os olitros deI votar e 'de~P
dil', Os votos se poderáõ enun'ciãr', ou tlEh1va
voz ou por via de ·escr~tinlio. ''Bastará qúe- se
enuncie de palavra em todos os casos de menor
importancia; ou em que se veja qUe todos ifa:éil..,
mente concordão: porém nos negooios JIÍa~s dif.,;
ficeis ou du vidosos, nãõ so por ordem dó Pl'esidente, mas a requel'imeáto de qU'<llquél" Capitú
lar se deverá proc~der por esç~utinio, Fara e5t'
fim l1averá sempre no Caoido f'a as' brancas C'
pI'etas para se repartirem'pelos V'ogaes, 'qtie 'lan
çaráõ humas 00 outras segutido' à ~úa intenção'
dedtro de hum - vaso ou' cofre fech~do sobre 'à
mesá: o Presidente 'Com o ,Secretário ao 'iibrir
deste cofre examinará primeiro que'tUdo se Ó dumel'o total das favas combina exactâIÍl!mte COID'O
nuinero dos' Vogaes, e e,m quanto não doha eta
combina~ão exact!", f!ilálcórrer o esc utmio lhilÍl.là
e muitas vez~s ~té combinarem.; J!l só entãe (sep~
rará sobre a mesa as faTas branca~ das pretas-,
para por ellas GoncluÍl' don,de' está 'a pl,uralidado'
de votos, "pela qí:iar 'se deve decidir' o hegocio';
como vamos a m strar?o ti~ulo seg~Hite.

.

-,
reauisito, D9 c9DseD!jmento' da,
nlltíor e,melhpr pal'~e do~ Caritulq,es., I .

VTI1LQ XIV

-
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§ 1. ° A regra geràl, de élh'eito he qlie os, n~
gocios Capitulares se o!lcidão pelo maior numero
dos votos', nãó de ~oaa a cdrpora9ão ab,solutamente, mas só dos V1egaes que sé ,adhao,presente?'
e congregados, No §{jo Til., i~O;'fida 'd~'term!m1dó
o numerO dós Capitulares que \:levem formar
buma congregação legitímli; e este ~mero s'o s
poderá reduúr a menos rios' casos dé pduco mo';'
mento e entidade, ou inversamente quanoo õ
cas.o be de umma ponderaçãb ~ dé eviilepili uti~
lidade pal'!l a Igreja, em cujas duá 1iypotheses se
não pódi! ~uvil1ar. quê todos facíftnente coáviri'ão'
se estive sem presedtes, Fórá'ae tas hypotlíésC$'
o menol' numero dos:'Vogaes dever er d:e ",'inte';
6 De te cáso CQnstará 3' pluralidade 'de onze vbtóW
uniifol'mes: ~QS 'como 'muitas ezes ,se poetem
congregar Jilàis', 'sempre" a plu, ~lUl.aa6"ae"ep.,\,
constar de' hum nÍlIDel'O ÍIlaior ~a'me~a~e .do

Vogaes,C'orrgregadós, ainda que i este excesso não
sej a senãp.. de l'1u'm meio voto,. cOlnó se póde veriticar tóda-s' a"'S vezes que o numero sej'al.impar.'l
c'amo v.inte e hum, 'cuja metade he de dez e meio,
e basta que se coo formem onzQ, 'Votos; , ,
,
§ 2,0 No nosso Il1ustrissimo Cah\do nunca talvez' e afferecerá. à occa~ião ~m .we'por direito s~
exija maior numero de votos do que os da referida
pluralidade,,' C'omo sul1c~d~ po ' éi!emplo no Sacro
OóUegi'b; em qlIe' se requerem (is vtrtEJ'S' dIas'duas
tÚçàs.parteslJlara a elei~o dt)"Sümmo Pontifice,
C'om1!udo; -âp'parecelldo a~gum negocio em q'ue
se eínblV'à Bum grai'e prejoizo, 'ouJ']jum grande
int~resse d'c'toda ti/c&fporaçáa e,de cátlà hum dos
seus ind'iví'd'úos', será mui'to'·justo'!l:flle se nliá
resolvá sem qiIe se tenhã!> únidt> ds IVOto'S' ile
fodos sein discrepar nenlfum na flirma do Cap, 29
de Régítfi's jU1'lS<'in SextO.' Mle'ilos se deve 'esperar
que se 'verifique 'o c'àso exfraordibario em qu~ a
maior parte dos €apitu'larcs 1 tlõmé 'hüm lJarlido
COOITario á p1l:rte mais pliqrleóa, ma~ melhor e
mais S~I d'o me'smó Cab~d<Y',o doi que se fàzmençáo
em 'v'arios teh6s de 'dÍl'eiM. Inve prestImir--se
geraline~t~; segundo b' mesmô direito, que a
maio~ p'~l:te lhe igualmente 'a melh6r e, a mais sã',
a 1p'~i~ mÚÜ1ina~a, a mái's justá e 'a maiS/zelosa
dI:? nem 'público' da Igr'éja e do Estado. ,PoréIh
quando iô'félizmenfe assim 'não sueceda, ,e se
mostre' evidentemen€e o 'donthtio, não podeífá
deixál' d'!! se. ad'~ittír 'ó tecurSõ d'a melhor p'arte
suppl~tada pelo graridt! nüIfiero peral1té o Prelado, q4e de,'e usar da autoridade qoe lhe confere o Sagrado CO'Dcilío Trideotino áa Sessão 2{~
Cap.; 16° ae Reformatione; ltlandat Episcopis, lÚ
ditigc'litê1' de Cat!MilraJiiuilt-' COnStít'utílJlIibu's, s~V6
Consuetudinibus cognoso'ánt, et illls ta1ÍVJ-T/l, quas
u~ lautCabt~es propaveri'il.t; eáJcejJtis,. reliquas ut pra~
vas, et scd:hdalosas 1"ejiciant, et áboleant, I
I
§, 5. o Na p'aridad~'d6s v'ótés, quandfi !mccede
qrle sejão perfeitamenl'e iguaes p-or liuma oe ·ouh'á
párte -' de,'erià ter 'o Pteside'ilte o âireit'o de desempatar e decidir, ~Ómo he gerab::ilent~ permitfido aos Prési'dentes 'de,todas as eórporações. ,Este
diréitp nos pertendetá I eti.landd ''presidirmos ao
Cabido'; mas porque ó illustrisslmo Decano, OÚ
que~ suas "Vezes 'fi~eÍ', 'he iguaHne~té hum prebimdado' rio Cabidó, e como tíH'se',s'üppõe ter já
dado o seu vi:> to,' porisso' O-.efulfatet oú eqtitlihx'io
dos votos'se résdlv.erá do'J;Ílouó Seguinte" confo'r·
me .0 ' estiro ,'élps antigds' E!statutos da .Càtliedral!
Será eonveníeiit,é;),p-rii:béíré que tudo, ~t:1e se'corra
Ó e,séi'util1ió algumas I e'ies" 'ãt'ê q'lie al"!lütn dos
Vi:>gaes inclillandn-se pat'a outra'o,pi'nião ;oil "Venl.
do a néces'sid'ade dliJdeci&ãb'~ mutle'tl.é vMo e résól-vá'e' empate: ',mas 'glJ~odo este OGndDllel nas
ID'átér~'S de mere' favor ,ê gMç.a; se d'ecidirá por
sort'e ,Ie nds outl'os"n'egocios'Pfoced'eráõ os Capitul~res a hum comprO;Olisso, , ou recofTetáã ao
P!,eladi;', ou proe~t~? ,outro árhit,rio que lbês parecei' ínalis cônventétlte,,' seg,!ndó I Ii. qualidadé' do
negacid:,e a 'ú'rg'erlcia dá'suá decisão.-

§. q.o, :O qÜe.se..~iver'tlec'idido'poHrdanÍtíer

idli!

modos referidos-" jse.~ançard'pl)r ac'ordão errl'1ivro·
ptoprio', exce'ptb ê ,'I;'ôr caso de tal> podtia 'eotid' ,dellJlíe'
~éal1itlà ~areça. tlesnecessatlo lavrar-se

,ao
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assento por escripto. A formali.dade dos Acor- que se lhes impõe por serviço de Deos e da Igredãos sêrá sempre por modo de termo, principian- ja; e cada hum deHes p1'estará o juramento do
do pela declaração do clia, me7l e anno em que San tos E "angelhos nas mãos do Presidente, na
se ac0rrP-0u a tal 'resolução, e depois assignal'áõ presença do Cabido, para bem e fielmente exetOd,0S os Capitulaees que forão presentes, ainda cutaI' o deTeres do seu Oflicio, de que se fará o
que fossem de diil'erente \'oto; e não, valerú o competente termo em livro proprio.
inguem
acordão assignado só pelo Presidente e Secretario se poderá escusar de servir se não fôt absolvido
com algum outro, ainda que.dos mais1antigos ou pelo Cabido por causas muito justas e relevanconspicu.os., com especificação dos nomes dos ou- tes; e aqueHe que as não fizer certas, será constros qu:e' conviêrão. E aquelle que não quizer . trangido com a mulcla de todos os ponto , e de
assigna'r poderú ser constrangido com a mulcta todos os dias que lhe marcará o Apontador, até
dos pontos de dous ou tres dias, pnr arbítrio dos oom efIeito aeceitar c ~restar o preci o juramenmais que assignárão, excepto quando allegar. to. Os Officiaes que de tempo antigo se costue quizer mostrar, como parte contra o Cabido, marão eleger no Cabido, são o Apontador, o
que ri> acordão, lhe causa gra"ame e prejuizo a Fabriqueiro, o Secretario, o Procurador e o
Prio te. Dos Apontadores já dissemo quanto he
sua pessoa ou bens.
. § 5. o Assignados os accordãos que se tiverem sufliciente para o desempenho de suas importanres.olvido, e não bavendo mais que tratai', ao tes e delicadas obrigações, no Tit. 50 § J J o e sePresidente pertence declarar por acabada aqueUa guinles. Ao Fabriqueiro pertenceria geralmente
congregação, e que pÇldem retirar-se; o que de- receber e despender todo o dinheiro que fos5e
vem sempre fazer por sua ol'dem, sallindo pri- necessario para a fabl'Íca não só da Sacristia, mas
meiro o Presidente e depois todos os mais segundo dos paramento e obras da Igreja, de que daria
as precedencias, debaixo dos mesmas mulctas contas ao Prelado pelo seu li vro de receita e desque ficão estabelecidas para o que perturbar a boa peza. lUas como o Pl'incipe Regenle Nosso SeordeIl1ldo Cabido, ,no § Iq do lit. 15. E desde nhor tem augmentado lão pia e generosamente
então se de"c.-considerar inteiramente dissolvido todos os ramos da fabl'Íca da ,sua Real Capella,
o Cabido, e sem autoridade para tratar e decidir estabelecendo' nova fórma de administl'ação; fica
algum outro negocio. E se, não ob,tante a sua por ora sendo escusado e inutil este oflieio. Tradi solução, alguns Capitulares se 'deixarem dis- taremos por tanto sómente das obrigaçõe do
simuladamente ficar para entrarem em novas Secretario, Procurador e Prioste nos §§ sediscussões, serúõ todos os seus actosnuIlos. De- . guintes.
§ 5. o O Secretario escreverá todos os despaclaramos finalmente, que todas as mulctas estabelecidas nesta seg'unda parte d{)s estatutos rela- chos que se proferirem em Cabido nos requel'Ítivas á celebração dos actos capitulares, se não mentos das partes, a quem os entregara, e intimará
possão perdoar qu quitar, nem por qualquer todas as mais resoluções que lhes disserem resmodo ou collusão remittir, sob pena de serem: peito. Escreverá tambem as cartas que lhe dic\'calmente satisfeitas em dobro, metade pODa~el tal' o Presidente, e que este com o Cabido julle que nellas,bavia incorrido, e metade! por aquel- garem conveniente dirigir a alguma p-essoas, e
les que favorecêrão ou eifeituál'áo a sua remissão. corporações, e depois de escriptas e lidas perante a lUesa Capitular, as fechará e sellará com o
TITULO xv.-Da eleição dos di1Yerentes Officia~ do Cabido
seIlo do Cabido, para as remetter com segurane suas obrigações, e particularmente do Prioste.
ça e diligencia. Escreverá tambem os acordãos,
§ 1. o A eleição dos Officiaes do Gabido conti- termos, assentos, resoluções, e todos os mai
nuará a fazer-se, como antigamente, no pt'imeiro actos eapitulares: e outrosim fará o registo da.
dia do mez de Agosto. Esta eleiçao, assim Gomo OrdensRegias,Bullas Pontiücias,Pastoraes e detero Oflicio dos eleitos, deve ser arrnual: mas como minações dos Prelados e todos os mais papeis que
para este fim se deve peocur.ar mais a industria e houverem de ser registados; lauçará os actos de
aptidão pessoal de cada hum dos Capitulares, do posse, juramentos e profissões de fé dos Coneque a sua ordem, e o giro de todos os indi viduos gos e Beneficiados que forem collados; passarú
da corporação, para melhor desempenho de suas as procurações do Cabido, e as certidões dos liobrigações e serviço da Igreja; POI) isso determi- vros que tiver no seu archivo, com despanamos que os Vogaes de semelhantes eleições cho do Presidente. Para estes fins terá em boa
não sejão obrigados a mudar 1:oclo.s os annos os guarda os li VI'OS, e geralmen te todos os papeis do
ditos Officiaes, mas poderáõ prorogar, ou reele- CalJido, ainda mesmo na qualidade de bibJiotheger os mesmos por muitos annos successivos oon- cario. Os livros indispensaveis são os seguintes:
forme a ap.tidão que por experiencia conhece- os estatutos, o livro das posses c juramento , o
rem que tem para o oflicio que oecupão. Somente livro das eleições e acol'dãos, o lino do registo,
declaramos e mandamos nesta 'parte, que, feita o lino do tombo não só da Mesa Capitular ma
capitularmente a eleição ou prorQgação dos diITe~ de toda a Diocese, onde se lancem as memorias
rentes Officiaes, nos seja entregue a copia pelo da fundação do Di pado, suecessão e governo dos
Secretario para a apresentarmos ao Prinoipe Re- Prelados, erecção e numero das Parochias de nagente Nosso Senhor, afim dOe mereoer o sewRe- Dureza collativa ou amoviYel, divisão e extensão
das Comarcas Ecclesiasticas, e finalmente o lino
gio beneplacito e apprõvaçã0.
§ 2. o Os no os eleitos deveráõ submette1l-se do in"entario de todos o títulos e documentos da
com docilidade e santa obe.di'encia ao encargo Igreja, pelo qual deTerá fazer a aceitação e a en0
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trega das chaves do arcbivo, que fica debaixo da
sua inspecção. Apresentará na Mesa de cada huma
das Congregações os estatutos e mais linos que
forem necessarios, e lerá tudo o que houver de
servir para noção dos Capitulares, informação
dos nego cios e observancia da disciplina. Para
sati fazer a tudo isto será muito cuidadoso em
assistir a todos os Cabidos, e nos seus justos
impedimentos servirá o Capitular deputado expressamente pelo Cabido.
§ 4. ° O Pro.curador ordinario do Cabido deve
geralmente procurar todas 8s causas e interesses do
mesmo Cabido e da Igreja, ou seja judicial ou extrajudicialmente. lUas os seus poderes seráõ mais
amplos ou mais restrictos, conforme as clausulas
da Provisão in scriptis que se lhe outorgar, e que
deve ficar registada no li \TO com petente. Além tios
,seus poderes gerae?, exercerá com a mesma actividade e inteUigencia os das procurações espe-.
ciaes que se lhe passarem, seg'undo a qualidade
dos negocios occorrentes. Deve tambem, como
fiscal e zelador não s6 dos bens e direitos da IgTeja, mas tªmbem da regularidade e perfeição da
disciplina e da observancia dos estalutos, lembrar
e advertir que se não omittão as Congregações
Capitulares nos seu? tempos determinados, e ainda extraordinariamente quando o exigir a occorreneia dos degocios: e neHas dará informação
exacta do estado das cousas que lhe forão encarregadas, e proporá as suas duvidas e os seus planos de melhoramen to e de utilidade para a mesma
Igreja e seus Ministros, e defeza de .suas isenções
e privilegios. Não fal'á porém de peza alguma
que não lhe seja determinada em COlhido, sob
pena de lhe não ser abonada q\lando se lhe tomarem as suas contas. A tudo isto será obrigado
pelo juramento que deTe prestar no acto de sua
eleição, da maneira que dissemos no § 2° deste
titulo. E finalmente será ha·vido como presente
no eôro loda as vezes que faltar a eUe por se
achar legitimamente impedido e occupado nas
precisa incumbencias do seu cargo, devendo
primeiro dar parte ao apontador do seu justo impedimento.
§ 5. ° O Prioste deve cobrar e receber os pagamentos que se lhe hou,'erem de fazer das congruas
ou prebendas dos Conegos e mais l\linistl'oS da
Igreja, segundo a administração que o Príncipe
Regente Nosso Senhor tem estabelecido para a
ua Real CapeUa, e depois entrega-las, e fazer
por cada hum delles a repartição dos pontos ou
dish'ibuições quotidianas segundo a folha formada pelo Contador da Igreja, pela norma que lhe
derem os Apontadores, e do modo que determinamos no Tit. 3° § 13° e 14°.
§ 6. ° Compete tambem ao Prioste a administração das propina ou emolumentos, denominados Bene':es que de co tume antiquissimo pertencem aos l\linistros rIa nossa Cathedl'al, e que se
devem continuar em todas as Igrejas e funcções
do ter1'Ítorio da antiga Freguezia da Sé, a favol'
de todo o referidos lUinistros que voluntariamente o quizerem acceitar, quando lhes couberem por seu turno e justa di tribuição. Deverá
por tanlo OPrioste ter JlUm livro em que escre-

va por sua ordem, e com clareza todos os dito~
Benezes, ou consistão em l\lissas e Omcios funerOles, ou em Missas, Novenas e outras funcçõe
festivas, com especificação da quantia di? suas
respectivas esmolas; ,dos nomes das' pessoas que
deixárão ou instituirão as mesmas funcções ou
omcios; da tenção com que se deixárão, e POI'
que se devem applicar; e do mez e dia em que
se devem cumprir. Será vigilante em cobrar e
arrecadar todos estes Benezes, de que se~á. como
Thesoureiro e tambem Procurador; exoepto sendo preciso entrar em tela judiciaria, porque então
se incumbirá a sua cobrança ao Procurauor 01'• élinario do Cabido.
§ 7, ° Os ditos benezes deveriÍõ ser distribuidos pelos Conegos e lleneficiados Capellães da
Igreja da mesma forma em que até agora se tem
éostumado: e o Prioste entregará a cada hurri a
parte que lhe couber, ou immecliatamente depois
da funcção, ou até ao Sabbado da mesma semana,
quando não possa ser nos dias antecedentes. Se
os benezes fol'em de algumas festividades, ou
outi'as quaesquel' funcções certas e annuaes, devem ser distribuidos igualmente. por hum turno
inalteravel de todos os Ministros de ambas a'
classes, quer estejão de semana livre, <luer estejão de semana cativ·a; porém sendo de algun
Omcios extraordinarios e incertos, para que se
não possão avisar anticipadamente os Minislro ,
serão distribuidos somente por aquelles que e tiverem Da sua semana de serviço, que se pos~ão
avisar mesmo na Igreja, no intervaUo de Matinas
para depois do Omcio de manhã, ou na mesma
manhã para de tarde, ou na tarue para o outro
dia: bem entendido que o Prioste não será obrigado a mandar convidar nenhum a sua casa, nem
he justo que quem não estiver na Igreja tenha os
mesmos emolume1)tos que atiuelles que residem,
excepto se estiverem occupados e impedidos no
serviço da mesma Igreja, porque enlão se avi uráõ para entrarem no benez, se fôr compati vel
com o dito serviço; e sendo incompativel, sel'ão
recompensados e preferidos nos primeiros benezes equivalentes que occorrerem na sua scmana
livre, como detel1ninamos no Tit. 9° § 4°·
§ 8.°. Para. que a d\stribuição dos bt.nezes se
faça com a maior justiça e igualdade possivel,
será o Erioste obrigado a formal' huma pauta que
deve estar patente na Sacristia, em que constem
por huma parte as Missas, Omcios c mais funcções que se houverem de celebrar em clida tl'imestre ou em' cada Plez, como lhe parecer ,mai'
facil, e por outra parte os Ministros a quem competem pelo tumo as respectiva.s funcções; não
devendo jámais implicar- se ou impedir-se com
as taes funcções o serviço da CapeUa Real, que
deve preferir a todo outro qualquer serviço. E
posto que as funcções exh'aordinarias se não possão apontar na pauta, nem por isso deixa"ráõ de
ser tambem repartidas com a mesma justiça e
igualdade pelo turno dos Ministros de cada classe, e sem a distincçã,o antigamente praticada de
certos ~Iinistros, que não deve ter mais lugar
senão a respeito dos l\lestres de Ceremonias, oS
quaes comtudo devem entrar sempre por giro de
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todos, Finalmente, ainda que o Prioste de,'a ser
muito zeloso da conservação e augmento tIos
benezes, nem por isso fica sua autoridade acceital' nOl"ps encargos de lUissas ou legados de .qualquer natureza, deixados á nossa Santa Igreja, por
mais vantajosos que lhes pareção, sem que primeiro sejão propostos em Cabido e obtenl)ão II
approvação do Prelado,
CONCLUSÃO dos presentes Estatutos, e formula do
juramento da sua observancia.

S 1. o Hav~ndo nós organisado o_s presentes
Estatutos para que nada faltasse para o seu complemento e perfeiçãp, fizemos não só eleger dous
Capitulares, na fórma do Concilio Tritlentino,
mas convocámos a nossa' presença quatro dos
ditos Capitulares, dous pela nossa parte e dous
pela parle do nosso IlIustl'Íssimo Cabido, para
com elles conferenciarmos e ajustarmos o que
melhor nos parecesse ácerca dos mesmos Estatutos: e forão o IUustrissimo J ~aquim ela Nobrega
Cão e Aboim, l'l1onsenhol' Decano; os Reveren4issimos Roque da Silva lUoreira, e Joaquim José
da SilYa e Veiga, Apontador.es; e o Reverendissimo Fortunato Rodrigues Machado, Inspector.
E porque por acordo de todos foi "isto e conhecido estarem conformes a direito e á disposição
dos Sagra~os Canones, e proprios para o serviço
da Igreja e augmento dq Culto Di'ino, portanto
os confirmamos, e nelles .interpomos nossa autoridade o~'dinária: e exhortamos e mandamos a
todos os l\1inistros de todas as classes e jerarchias
da nossa Santa Igreja, que; sujeitando-se com
alegl'ia ao suave jugo do Senhor, os cumpráo e
guardem exactamente e da maneira que neHes se
contém, cada hum seguudo as suas respectivas
obrigaçõ.es. Com declaração que derogamos expressamente os antigos Estatutos ou costumes,
em tudo que forem contrarios com os presentes,
e que reservamos para nós e para os nossos successores o direito de innovar, ampliar ou limitar,
com o Real conselho e'consenso do Principe Regente Nosso Senhor, tudo o que nos pareceF con,'eniente ao serviço de Deos e da nossa Igreja.
S 2. o E outrosim declaramos, para sua maior
firmeza ç in'teiro cumprimento, que o Principe
Regente Nosso Senhor foi servido mandar-nos
passar e expedir o Regio Alvará de approvação e
ratificação dos mesmos Estatutos, que vai junta
e encorporado com estas nossas letras, que ordenamos se apresentem ao nosso Illustrissimo Cabido, para que sejão lidas e publicadas na presença
de todos, e se registem nos livros em que pertencer, do que se passara a certidão competente,
IJara constar a todo o tempo da referida publicação e registo, pelo Secretario do mesmo Cabido.
S 3. o Finalmente ordenamos e mandamos,
que todos os referidos Ministros, ou sejão DigJ?idades e Prelados, ou Conegos, e ainda Beneficiados, quando fizerem perante nós a profissão
de fé antes da instituição Canonica, e assim mesmo perante o Illustri simo Presidente do Cabido,
antes da sua posse, deveráõ jUl'ar a observancia
dos mesmo~ Estatutos, que hão de ter anticipada-

mente lido e entendido, segundo a formula do juramento que abaixo se transcreve: a qual sendo
assignada pelo novo provido se ha de encorporar
nos Autos, e copiar-se na Carta de instituição
que lhes mandarmos passar pelo nosso Escrivão
da Camal'a, sem a qual não poderaõ ser admjttidos pelo ~residente a tomarem posse dos seu
beneficias.
F01"mula Juretmenti.
Ego N. Prelátus.... Canonicus .. ,.Beneficiatus....
SanctrE Fluminensis Ecc/esirE Juro, ac 'Pl'onútto ,
quod Constitutiones Bt 'Statuta ejusdem SactrE BasiticrE Catlzedmlis, et Regia Fluminensis CapellrE,
omniaque in. eis c(}ntenta, quantum in me cl"it, invio/abilitl!1' obsel'vare Cumbo; ac il/antnt, et illol'um pro
tempore mutationes, inl1ovationes, et additiones , qUrE
ab Excellentissimo ac RevC1'el1dissimo Domino Episcopo CapellaJw 1I1aximo, ejusque Successoribus, de
Concilio et Cons~nsu Pl'incipis Regentis juxta Facllltates sibi ab Apostolicâ Sede impel·titas, fiant,
l'everenter Accipiam accurateque Servabo. Ego idem
N. sic Spondeo, V01Jeo, ac J w·o. Sic me Deus adjuvet, et /UEC Sancta Dei Evangelia.
Dadas e passadas na nossa residencia Episcopal
do Rio de Janeiro, sob nosso signal e sello da
nossa Chancellaria. Aos 4 de Agosto de 1809'
José Bispo Capelliio lI:[ó1'.
ALVARA.' DE

28

DE sETEMnno.

CoIl, Draz.

Eu o Príncipe Regente faço sabei' aos que este
AI vará virem: que tendo-me sido presente, que
pelo Regimento de 20 de Setembro de 1669, se
havia fixado aos Governadores do CasteHo de S.
João Baptista da Cidade de. Angra o so Ido de 50:tb
réis por mez,' que deverião "encer em quanto
exercessem o dito posto de Governaqor, e que
haveria de cessar logo que os Officiaes que servião
aqueUe emprego fossem removidos ou dispensados delle : e constando-me semeUlantemente que
pela creação do Governo Geral das I1bas dos Açores, determinada pelo Alv~rú de Lei, e Regimento
dos Goyemadores 'e Capitães das ditas Ilhas, de 2
de Agosto de 1766, ficúra em grande parte extincta a cumprida jurisdicção (lue antecedentemente
cOl;npetia aos Goyernadores do sobredito Castello,
de S. João Baptista, consenando súmente as
vantagens que competem aos Governadores de
iguaes ou emelhantes Fortalezas: e não sendo
da minha Real intenção gravar a lista militar com
despezas inuteis e desnecess<\rias ao bem do
meu Real serviço, e defcza das possessões e povos que o Omnipotente confion a minha protecção e soherano regímen: SQU servido abolir· o
soldo de 600:tbooo réis POI" nnDO que pelo citaqo
Regimento de 20 de Setemhro de 1669 se havia
conferido aos Governadores do referido Castello.
POI' tanto ordeno que os Governadores do dito
Castello que para o diante forem nomeados, hajã()
de perceber sómente o oldo correspondente á
patente militar que tiverem no exercito, segundo
a tarifa p.orque semelhantes soldos são pagos no.
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territorio em que servem. E este se cumprirá
como neIle se oontém.
•
Pelo que mando etc. Dado no Palacio do Rio
de J aneil'o, aos 28 de Setembro de 1810.PRlNOIPE com guarda. - Conde das Galveas. -

Com os registos competentes.
ALVARA' DE

28

DE SETEMBRO.

Coll. Braz. - Delgado.

Eu O Principe Regente f@ço saber aos que este
Ab'ará vil'em, que, tomando' na minha Real c{)nsidera~ão o l'equeriml;lnto do Pro'vedor da S?nta
Casa da l\1isel'icordia desta Cidade sobre a isenção
que me pedia da contdbuição do Sello das Quitações dos Legados deixados á mesma Santa Casa
em attenção ás applicações pias '.l que l erão destinados os seus rcndiI:nentos, cuja consideração
já me havia movido a isentar a referida Santa
Casa da contribuição da Decima: tendo ouvido
sobre esta materia o meu' Conselho da Fazenda,
confOl'mando-me com o§..eu pal'ecer: liei por bem,
e por, effeitos da minha Real piedade, isentar
a Santa Casa da l\lisericordia desta Cidade da
oontribniçãeJ do SeUo das Quitações dos Legauos
que lhe teahão sido ou forem deixadas; cl1lro-.
gando para ~s e e1feito sómente a disposição
do § 8 do Alvará de 17 de Junho do anno prorimo passado, ficaMo aliás a tod.os os outros respei tqs em.. seu inteiro vig(j)!'.
Pelo que mando etc. Rio de Janeiro, aos 28
de Setembro de 1810. - PRINCIPE com guarda.0

Com os registos competentes.
nEso~uçÃ.O

DO

10

DE OUTUBRO.

l\ianl1scripto al1t)lentico.

Mandou-se por Aviso de 5 de Agosto de 1810
que o Conselho Supremo Milita!', examinando a
correspondencia do Consul dos Estados Unidos
com o l\linistro Secretario de Estado dos Negocios Estrangeiros, e tomando as necessarias averiguações, consultasse, e tendo-se mandado pelo
sobredito Trihunal proceder pelo Conservador da
Nação Britannica a summado de testemunhas e
mais' diligencias, á vista de tudo consultou o
ConsellIo em 18 de Setembro desse anno, expondo que o mencionado Consul pretendia que a
escuna John, entrada no porto desta Côl'te em 15
de Junho, e embargada a seu requeJ;Ímento, fosse
condemnada e julgada pertencenLe a sua Nação
por ter n.a'Yegado por mar alto, quando pelo seu
despacho, passado em Philadelphia, apenas estava s.ómente autorisada 'para pescar na costa donde
se afastára para a Em'opa, indo entrar em
Litcrpool onde, sem haver endosse nas costas
do despacho, como era de lei e estilo, se despachára com outro capitão e com a denominaçüo de S)'lph, para a viagem do Brazil e Rio da'
Prata entrada neste porto com esta ultima denominação, bem como havia com ella arribado a
Tbne 'ire, onde ohtivera despacho com essll mesmà denomina~ão, que posteriormente fôra nesse

despacho mudáda para o de John, e porque sendo de propriedade 'américana, havendo pas 'ado
emLiverpool a sel' propriedade ingleza, como era
de presumir pelhs declarações feitas no C nsulado nesta Côrte pelo capitão e piloto, e se concluia trazer hum lng'le~ por sobrecarga, que desapparecêra; depois do embargo havia navegado
com a bandeira americana, com que neste porto
entrára, eoncluindo o referido Consul que', por
todas estas rnzões era conforme ás leis da nação
e ao que estava particularmente deeidiuo nos'
Estados-Unidos, e.á legislação d,.o Reino-Unido,
cou'demnar-se huma embarcação que navegava
com Laes fraudes, e julgar-se em favor dos mesmos Estados-Unidos. Assevero,u o CrlDselho ,'erificarem-se os factos expostos pelo Consul, mas
que, apesar do capitão affirmar ter 'outido em
I,i vlfrpooL ~o caix~il'o de huma casa ipgleza ter-se
por ella comprado aquella escuna por 200 Ibs. ,
e não obstante as mais razões expostas pelo Consul; o silencio do consignatario iug'lez de nação,
e o ter-se achado abordo o impresso denominado,
- al'tig,o que contém o regulamento da marinha
mercante ingleza e serTe de matdcula, - estando neUe exarados os ajustes dos marinheiros
que se sujeitárão ás penas do.. acto de na vegação
de Jorge II ~ o que não aconteceria não tendo a
escuna mudado ue propriedade, iojuridicamente
se reputaria haver ella mudado, porque ~odas
essas razões, bem qu~ procluzão vehementissimas
presumpçõcs, admittião argúment.os e proyas em
contrario, e não constituião a prova legal exigida
por direito maritimo, que era a eseriptura ou titulo de propriedade. Ponderou. mais o Conselho
que a requisiçãO do C ... , con istente em que os
tribunaes da nação Portugueza julgllem segnndo
as leis dos Estados-Unidos, adjudicando a este
aquella esouna, excedia os limites da jurisdicção
consular era e:xhol'l)itante do direito das gentes
uni\rersal e não au.tol'isacla pelo decreto convencional,. pois que nenhum tratado existia entre as
duas nações Por,IH'lgueza e Americana que para taes
requi'sições autol'Ísasse o Conselho ;.e finalmente
offensi"a á igualdade " indepElIÍdencia e soberania
das nações, que serião notpriamente violadas no
seu telTitorio as )eis, sendo qualquer nação obrigatla a executar dentrp do s~u territorio as . leis
ppculiares das outras nações; que supposto fosse
de direito maritimo, não deve qualqu.er embarca- ,
ção navegar seD;l passaporte le!l'itimo, titulo de
sua propri\'l'dade, despacho que legitime a sua
viagem e' carga, .e que faz o commercio legalmente e em regra, e com a sua competente bandeira, sendo aq.uellas embarcações que assim não
se legalisardm, objecto's ue presa quando encontradas em mar largo pelas emba,rcações d~ guerra, e ae confi co nos' portos em que entrão; era
comtudo inquêstionavel pertencer unicamente ao
Soberano do porto o direito de 6scalisar e~sas
tàltas, instituir visitas e imj>ôr as 'penas dê
que tI'O e confisGo, vindo pOl: i'sso á .ser ~g,ual
ment l1lanifesto que sena mais jllsto confiscar-se
p<.lra1 aJ}<'azenda do Reino-Unido a sobredita eseuda,1 cujÇls' desp-ac'hQs se patent~árão illegaes na
sua entrada no porto desta Côrte, onde igual-
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mente apparecêrãe rãs suspeitas e p'r.esumpções de dc~ Avisos-,' Portarias da Fazenda ,Real, no Ã.rchi'f)tI
'
ser lá propriedade in~leza, o' que :tOllnav a· odes.. da Secretaria do 'Imperio.
Jlacho falso e, insu.ffici,en te, nascendo, porém e:'ta
.rrau~e,da exislencia, da, dura lej. de embargo est~
ALV ARA' DE 6 DE OUTUBRO,.
, "
belec~d'a nos Estados- Unido co'nlra'todas as em~
barcações bl'itanniGas, e attenla a estreila allian"
ColI. Bra:. - Delgado.
ça, amizarle,ç inteLligencia' eot!'e a Grarn-llretanha
Eu o Principe Regente faço saber aos que este
e, o Reil1o-Unidp"de P,ortugal, e ponderado não
estar aquelle con fiSGa. ,bem' .Qecretado pür direito AI~ará com ,força de Lei virem: ql.\e, em Consulta
da Real Junta do Commel'cio, Agricultura, Fa~arit.imo e~pe(}iaIIilenle ordenado em tal caso por
lei alguma deste ~ein'o. ef}a-,o Cl)nSeUlO ue parecer bricas e Navegação do Estado do Brazil e domique se mand'aSse desem..bailà\'al' a e~cuoa, respon- nios U1traqJarin09' me foi pre ente, que Jlavendo
dendo-se ao Cons\ll tio Estados.-Unidos; que a sua eu permitfido pelo ,A'l,rará do .1° de Abril de 1808
requi~ição~ aimlí1 ela,do qUll se"'or)mprehén(h~sse na aos meus fieis vassallos poderem estabeleceI',
jurisdicção geral do, Conselho, nãa se conforma- qualquer que seja o paiz etn que habitem, todo
o genero de manufacturas, sem exceptuar alguma I
l'a, com o que seria oJfendirla pemniuindo julgar-se nos seus tribunaes pelas leis parlicu!ares fazendo os seus trabalhos em pequeno ou e~
dos Estados-Unidos, e por facto~ realisados no gl'ande , como mais util fosse aos empl'ehendedoseu tcrritorib, fa'zendo-se igúalmente constar ao res, era muito con"eniente ao progresso e adian11inistro Bril~r.r,lÍco,· que, I?I1Ja Çlntemplação me- tamento dellas, que eu me dignasse ampliar a
recida, e pela alliança e ami~1!de com a sua Na- isenção dos direitos de importação, concedida ús
ção, se'deixavlild~ ter com e~ta escuna o proce- m.ar:lUfacturas do .ReinQ pelo § 2° do Outl'O Ah'ará
dimento «ue pOdia'liter 'lugar, I e que haTendo de ,28 de Abril de 1809, tambem a faYor da immotiv'O .qúe 'tothas'
inatlmissivel o indi!lado portação daql.llll1as que se fabricassem no Brazil,
parecer" deveria e~tão' mandár-se proceder a se- ficando jsentas de pagar direitos de entrada em
-questro, I'eulettendo- ê tudo ao Juiz da Corôa e todos os portos, deste Estado, ou sejão producção
de fab1'Í~as nel1e: estabelecidas por Provisão da
Fazenda'pa~al.cotripetentemente s r julgado o coo-fisco: Subio''a'€óhsutta, e Sua Alteia Real, em mesma H,cal Junta, ou de trabalhos particulares
datado'l"deOut-tlb'ro de"1810.'resol eu: "Não dos habitantes das dilferentes Capitanias, pois que
a.experiencia tem mostrado que pelo moti"o de
-v. se·tend'o produzido provas de-m' tit~ios muni" dos da nece sar~a' legalidatle!, para que 'por elles se exigirem do fio e tecidos de algodão na Alfandcgjl desta, Côrte ,:,quando são transportados por
« se poss~al;reót)llhec'er 'a quem perrcnce o domimal' , os mesmos direitos de 16 por cento de enu ~io da e '!lU'na, que' se' diz americana, denorhitra<l1\ que se cobrão das mercadodas estrangeiras,
't\ nada 'John. aliás' Sylph,. é' da carga 'nella "exi vipdas por conta, e em navios dos m~us vassalios,
<\ tenle, ptocc.da-se 'li. sequestl'O pi r tempo de
se tem prefel'Ído o meio d,,- condlJoç;io por terl1a
«. hum' anno, ou se conser'c, quando já esteja
., posto, lia embarcação, ap'parelhd e éarga, para l:om I~ fim de se isentarem de pagar os ditos direitos, de ~or~elque ücã,o assim gravados semelhantes
tI ser tudo 'entregue ao Juiz' dos Feitos da minha
generos com as despezas de Oarret05 em mais subi~
'I Real IFazel'lda', , aon'de' mando que' S remeltão
do pl'erO, do que çom ém paJla serem empregados'
tI todos' os· papeis 'e processos' ~elati,'o.s a esle nep',e1í\s (abricas de tecidos, tinturaria e estdmparia
II gociQ'.a qúelÍl mostrar por legitimos ducilmenque de proximo seest:lbelecêrão nesta Côrte, e que
~ tos'que lhe toca o dÓDlinio assim da embarêa..!
nãp chegaráõ promptamente ao desejatlo pont~
i< ção, como da sua carga, pagani:lo as despezas
d~· .p,r.o pf;:ridade em quanto pagarem das suas
l( da- administração';' é' pàssado que 'seja o ter~o
ma nu facturas direitos de importação iguaes aos
« de liUm alJllo,. se procededl á venda da referi\( da embarcação e car~a a proveitó da minha 'que pag~o. os Estrangeiros; bem assim me foi
tal1')i:len;r, presente qUll de dependerem de Provi\t Real Corôa, na conformidade da disposição da
", Ord. do Li,~ . .20 Tit. 26 § 17"' II Com a rubrica sões da sobredita Ue,al Junta os Fabricantes que
se quizerem estabel,ccer r;Ias Capitanias do Pará,
do Princip~ Regente.
, I
~lal'anhão, e. e/U out~as distantes desta Côrte para
poderem gozaI' do beneficio da isenção dos direiPORTARIA DO 1° DE OUTUBRO.
tos das materias primeil'as ue servem de base ás
suas manufacturas, como pelo § 1° do referidG
Manuscl'ipto autbenticp. :,.:
A.hará de 28 de Abril de 1809 fui sel'"ido libe.0 Thesou,~ei.~~o da ~eal Gapella, Joaquim, ,To~.é ratisar, se podia ,sf:guir grave detrimento ao proàe, 4ze edo, me(ta em folha a Primo José Bap.- gresso de taes emprezas pela impossibilidade de
tisra ,~'S~Gri,s'ta da mesma Real C~p.ella, cC!f!l o a~,obtere;m em todas as occasiões, e no momento
,ordenado de 50:tj)ooo réis, corno Ajudante do em ,que lhes forem n essarias: tomando em oonPreste da sobredita 'Real Capella, e com o venci- sideração o expendido, e quel'endo por cffeito da
:çncnto de. 26 de 'Setembro do presenlc anno. E minha, paternal sollicHude. remover todos DS, obsGom o competente conh~cimento de recibo lhe taculos .que pos ão retardar a Industria e o Comserá levada eio contaltest~ a'f"speza, nas que der m~lJ(}iQI,de- meus Vil sallos de humas para outr'as
d,o se,u rec,e!}lmentQ. Rio de Janeiro, em o
de Capitanias deste Estado, e favorece-lo de hum
Outubro der 18w. - Com a rubrica de Sua Ex.- modo a eUe;; muit!> vantajoso: sou servido, 000cellencia. - Apha-se li fl. 89 do Liv. 1° de Reg. f9rmando-me com. o parecer da /Uencionilda €Qn~
I

em:'

I
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slilta, e por amplia:çãOJ e 'd.eelara~ão do sUflrací~
tado Alvará de 28 dc Abril de iI 8\09, ordenar o
seguinte.
Todo o fio de algodão, e todos os tecidos e estamparias 'deU , ~ igullmelúe de s~da ou lã, que
se fabrical'cm pasta aôrte, e na Capitanias de te
Estade,>, ou sejão pl'oducção de fabricas estabelecidas por l'ro",i6ão ria ReM Jl1n~a do, 00 rn.tnerei o,
ou do tl'ab<lll1'o I'Hlrtí\:;uiar dos haJlri aores, seraô
iseni:.oS de p3'gál' todo&" 'a quaesqlier direitos de
6J1l1lrnda e sahida na Alfandega desta €ôrt'e, e nas
outras Alfandega& eteste, E5t~d(}" pel'a manei,ta no
dito § 2'" .ord(maêl'a I a_ resp'mto das manufaéttll as
Nacionae, e do Reino.
A Real Junta do CQmmercia deste' Estado fica
aullovisada para delegall ás Mesas 'de' Inspecção,
e na fulta dellas aos 'Magistl'ado TerritoloiaeS' ,
pelas Pr.ovi:sõell de Cabric\i, que expedir ~ a' TUrisdieç;io, que 110 refeliàlf> ltNárá' de 28 de Abril
de .809 lhe estú incumb-ida, artm' d'& que mosmando os. Fabrican!c's que tiverem a d'ira Pl.'ovísiio, ql!llef C'f>mpr{ll'ãb p'aqll( o gaste· da-s 'suas
fabricas' manevias 'püm:eirá. qa \.rivváo- de' Base
ás! suas manufaat11i1l'as, lhes' p1lssãb dar"attestayõ-es pelas' qt'!'aes t 'R'as! Alfa:l'l.d1egw,; 'respectivas se
despacllem' liivreg de direito cJie entrada>, rrá fO'rma
tla disposição de § lo"do mesmo Altvará, fiieando
as C'Onos' Eab1'Ícantre sujeil10s éi veáfi'Car
~WllJliJl;i,ElI todas no uSOI de Sl!Nl indusrrfu', e' aos
mais exames f!! :ll'erigGações flue' as referidas au~oridades julgarem necess'arias 'para' se evitar a
fl'flude 6-desoaminho, d'os meUs,Reaes dírei1l0 .-::
lls. menyionadas :rltes1!açijé's teróÕ'tod'a a fê e
1'1l1idalle"Jilasl AlI l'aI"H~'eg-a (1)nG~ fOl'cm apresentadas,
a,sel'ÚÕleocp(!dqda~11~ l'esl(>I'e' e!ipOI"~U<las', 'e sómente
oom @I emolum\mto' t'lê 2'4(')'reis 'pa~á os SecretariO'SI dasl Mesa~ de Imspe~~ã'é, _óa Eseri1vãesl tf}.I~ as
pa6sQl1em·,~e as mesnta' }:e51fs~ e ~1agis~rados 'Ferri I.iaes· dal'úõ impl1erel'l-ve1mente centa no fi'm de
eada hum anno fi s'ol:lredità' R~al Jun.ta d'o GommellC;l~ deste Estado da- qúanHdarle das materia
primeiras, ql'le eon.õedêrão livres, com especificaqàEl das'valD'ricas a'qoe se cI'estinfll'ão, e'db seu estMIO e adiantamento';' e as Juhf3s das Alfandegas
ít;'t~almente diírÍld emt!Odos o annos'centa ~ mesma Real Junta' o'a' impel'tn'hc'ia dos dlireitos assim
p(lllt'londl(')~ ]Y!Ü'a> se' p't!Jder' 1'or'Dnar () qU'ádro Qrdenu!}o Of>' §:-So, cfu-clito Avivar.';'\>.
•Pe'J1o. que manilo e·tc. Dado i..d Palacio,do Ri()
de Janeiro" aos (Y,d ~u1)ubl'l>·de 18'iO'.-PR'INCII'E
'11m glIa 'd'a - ~om Os 1'e'gi'$t~slcompetent'es.

qu'e'

DEeRETO D-B 6, DJ> OU'lJUBl\O.
Man~scripto aulhen'tico.

:A.ttem:lendol ao bcm que me tem seJlVietO' o- Baehavel Fl'nnoisco J de Brito Bezerral Cavaloanti e
Ibuqllerqne, no'empl'C'go cle Ajudante' dó 'PI10cw'ador da minha R'enl €oroa e Fazend-a da Capitania do Pel namIJuao.,' sem perceber' ordcnacl'o
'Ülg l1 m d6'de- o :mno dEl"11795 , em, razãt!' da a'Van9ada idade c molestihs dG Procurador Proprietario,
1\1'anool de' Araujo Ga'Valoa'oti, a quem sou servídOJapo cntal', "en~endo o seu ol'tlcnad'o por in-

toirO,. n!l'ctmformi.dad~ do .IDem'eto de 28 délJulh. , de' ,180,2 ': hei, por bem' 'nomear aO' i dito
F.rancisco de Brito Bezená Gavakanti- de All1uquerqlle ,para o' mesmo lugar, que tá ser e ,de
Procuradbr da minba'Real GarÔá e Fazenda', téne'en'd '{)I 'ordenado anlJua1. dn '240itbooo- réis da
nara des~e em d'iante que lhes· serâô pagoS' aos
quartois pela folha civit da menoionada Capitania. G Conde de &guiaF,,60'meu Gonselho do Esta'doJ0 Pl'esidente do meu,Real Erario, o tenha assim, en~endi't1'ó o faça ,eNeeutar com os déspaehos
necesséll'i6~. Palacia dOI Ilí'O de Janei1ro, em 6,de
Outubr{)· de 1-8110. - Gom all',ubdca do Príncipe
Regente Nosso Senho-r. -Ea;'Ó'a/tido do Liv. 2° de
Reg. de' Decretos dos anno3' de 1809 a Julho de
18>1 I( a fi. dilo v.
.
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Manu!tcripto 'authedtcetl.
:

I.

_

I'

Havenu01 consl~eraçã~ a qJ1e o' e~pedlent<e
~OmJDl7btido pelo A.Lyprá, ~el,5 de Fevereiro d~
COIT}1nt~ apnr, ao' Escrivãp da l\'I.esíl d~ Despach@
Marítimo, se. tem.,r.econh.E:çidQ) por m~4to 6Jótenao,e pesado. e, ten.do-s~ man•.restado )/ela e:&periencia" e pelo trato de outras incumhencias que'
de no;vo, accrescêrão, ql]anto cnn'(inha' allivia,l@,
de huma pp.cte.,ç1aqueUe. trabalho" crcando hum
s!1g~n.do Escri,vão, a. ql,lem se encarregue separadamente o e.x.ped~en.lie' do Regist:>" e que possa
igualmente upyrir as v.ezes, ~(1) pr,imlliro Escri"Vão nos ss:u~ imped,i.JI!.E:n~Qs; &OP sel1vi'do por todos estes respeitf>,s crear, o ll~gar de ~e.gundo Escrivãp da LVr,e~a "do Dc,spl}.~ho l\'iaJlitimll" CG~ o
ordeqa'CIo de 5Qo::ffi.ooo. r.éis· anl1jl;l.aes, os quaes lhe'
ser.hô p.a.g;o nAS qup.r.teis. pelo. meu Real El'al'Ío"
na fÓl'll1~ oI'QeJ?a,:da a re peito qps mais, empregados ,c;1íllJuella 1\lesa., O COBd.e, de A-guial', do
Conselho, eLe Estado. e Pr.esidente do, Real.Euario,
o tenha assim enten~.dG" e faga expedir os despar
chfls l'lecllS!illrios. Pala'cio do RiI((l.deJanciro,)em
10 de Qu,tuqro de 1.8'IQ..-COnl a rubrjcâ do
Princjpe Regent;e NqsSG. S,enh-9I'.-Ea;traltido do
Liv. 2° de Reg. de Decr.etos dos, annos de 1809 II
Julho de, 18a a,{t 165 v.

11

OnDEM'DE

DZ OVTunn6~

Manuscrip~o

authen~ico.

O Sert<nissiooG SeO;hf>r Infante- Almirante Generalordena, que V. S. particj'p~ ao 1\1inistro e
Secretario de Estacl'o 'd'os egocios da Marinha,
que sem ordem do mesmo Serenissimo Senhor
não póde execufar qualquer i'Yis~ p~l'tencente á
sua Repartiçã'o. Deos guarde a V. ,S. QuarterGenet'al da: Ma'rinha, em 11 de Outuliro de 1,8 i o.
1

»n6nn~~ DE.
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DlliO~DYDRO~

Man'u~cripto authe~tico.

•

,

11 0

"

, Blavcndo clieado o·lugal' ,de Jl!liz de FÓTa da
VilIa do Rio da~ <!:ontas, Comm'ea de Jaç'oDina,
para melhor' administJ1açüo das justiças e'utiliI

- ANNO DE 1810.
...

d'ácÍe 'cfo'S'poydS: e cohstando ná nii)1ba'Real.preArraial de Caiteté-, que perten'ciél ad
rtiesmo termo'''se erigia imi VilIa' com a 4enOàii-'
naçãv 'de'V ptá' ova do' Princiipe: hei por bê~
ann'~*11 a rêferid'a Villa ao territorid de juI'isdic~
ç{ia dÓ Juiz de Pora da YWa' db Rid dãs' GO'nta&;
para qú~"ne!la tambem àdlIiinistre justi~a, beüi'
cpmo d,pratlCão ,os Jtriies de' Fóra de &uas :i1ú
mais ViIJits: .! Mesa dô' Desembargo dO' Paç~ li
tenr.a assim entendHl.d, e Ilr~' mande p~?sar os
despaChos riecessúFo. Pal~cio do Ria d'e' J&J'lei-<
TO, em 12 de Outubro de-J81 o. ~·Com éYru~r1eà
do Principe Regente-Nesso- Renhor. - Acha-se no,
Liv. Iode, .Reg de Decn.tos a p: ,~8.
senç'à'cÍu~ O'

Manllscripto authentico.

O Sellen'issimo Senhor Infante Almirante Generál ordena que> v.. SI p'Onha eID execução o·Aviso'
de 1:1 do' corrente relativ"o. a não estar por Avi 0.8
que não' sejão dirigidos p'or ordem do mesmo Ser.eO'issimo Senholl, o que V. S. lara constar' ao
Ministro e Secretal'io' de Estado dos Negocios da
Marinha e crominios Ultramarinos para sua intelJ1gencia" não. se compr.ehendendo. nesta Oudem a
execução1daquelles que l forem mandados seg;undo
a praxe jii es~abeleGida. Deo'S "gua'l'de a V,. Si
QUãl'tel QeneI:a1 da- ~f,arinba, 15 de" Outubl'O 'de

],8r.o.
Ir: I
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reito de administra~ão que tinha e havendo-lhe s
permittido·que fizessem as convenções que conviessem para adefuirirem o domíHio e posse do
terreno immediato ao mesm:o Selninãrio, para
terem mais largueza e commodidade, hei par
nem &'Íile praz cGnfirmar os contractos defp'erDíutação que celebrárão f)Om o Reverendo Bispo
{)apellão lHór e com as ReligIOsas de Santa 'fhereza ,. acerca do dom:it<riO' ntil e directo do referido>
terveno, e- cam Luiz Nicoláo Fagunde Va'rlllla,
José Antonio Maehado ê Maaoel Candido de Mirand'a, sobre bemfei~ori°as que no me ma tinbão
feito' para edificarem,. e o de ces ão gr'atuita de
lmma porção de- teÍTeno que. baviãG arrendado
Jo~é OOlilçalve~ da Gosta e sua mulhel', para que
sejãG firmes' e valiosos: e bei outrosim por bem
conceder aos. sobreditos Religi'Q, o do Carme,
licença para que possão adquiril' e possui'r Os bens
de raiz havidos pelas referidas cdnv'ençàes, não
oh- tante as leis em contrario que sou servido derÓ'gar neste caso sómente, ficando ·a\'iás em seu
inteiro vigor e plena obse-rvancia. A. l\1esa do
De embargo do Paço o tenha assim entendido e
faça executar com os de pachos' neéessal'Íos.
Ralacio do Rio de Janeiro, em 15 de 0utubro de
'1810. -Com a rubl'ica do Principe Regente Nosso' Serrho'l'.-Aclta-se iro Liv. Iode Reg. de Decretos
a fi. 8J]. .
.
. I
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DECRETO DE

18

DE OU'DUllllO.

Coll. Braz.

'1'

A~ISO DE 1~ D:B OUTUBRO.

-" Esl!ando es~abelecido no al'ti,!to 15" do Trá~'
tad'o do eommercio de 19 de Fê"ereire do 001'rente anno, celebrado entre a minha Real Corôa,
,
,
f
Sendo pI:esen e a Sua Alteza ltéa1to Príncipe Re- e o meu antigo e fiel alliado El-Rei da Gramgcnte Noss~' Senhor o omcio quê Vm. me dil'i- Bretanha, q\Je, todos os generos, mercadorias c
gio ~II\\ data.de 18 dQ mez passado, sobre' ós artigos da prodllcção, manufactul'a, indu tria,
rURe~aes que por esse Hospitall tl!ilitar sé- fação
ou invenção d'os dominio~, e dos vassallos brii1q,uelles. Officiaes da Madnh~ 'ê Ihigada quê ali tá'nnicos-, paguem por entrada sómenle quinze
fallecião' em, h,um estado ta! ~e indigencia que por cento d'e· dil'eit0.5; e não sendo conforme
nada lhe, fibava' com' que s~tisfazer ~{jue}la~ d,es- Bem á J1azão e fU6tiça, l1em Ú igualdade que coh- •
nezas: foi S\la Al'teza. Real' ·ser.vielo resol ver que vem haver' naS. transacções memantis, que- os
daqui em diante se fizes~e~ taes funeraes' pelas meus vas allos paguem mai0I111S di\'eilos peloo
despezas do II}esmo Hosp'ital,_ quando com éITei- mésmos genel'os e merBadorias,. o 'que impediria
to os Officiaes fallecidos não deixas em com que o àugrnento' e' prosperidade do commercio naás pagar,'
fica~c1o
ao cuidado
'e J zelo de Vm. re-'
eiona!; que muit;o desej<l adiantaI' e'p:l'omov.er em
•
r;
•
•
• dllz~ tal desp za áquella que oe puramer\t~ ID- beneficio' dá riqueza e felicidade publica: sou
dispensavel pk~a o'acto. funêral; o' que participo servido ordenai' que os sobreditos generos e
I ~ Vm.
p~ra sua intelligencia e, devida execúção; mercadoriás de pl'@dueção, manu factura, indu'se ~ Thesouraria g:er~l das tropa,~; por cuja 'esta- t-ria, ou im'enção ingJeza, que por contUJ do
§ão se hão' de satis,razél' 'taes d'éf'pezas, se com- meus fieis va sallo. forem importados Das Alfanmunicão igualmente estás 'Reaes ord en's. Ded~ degas do Re}no de te E tado do' B,razil e Do.migJfrde a V,m.. ,Pa~ô" em 15 cl'e Outubrb de 1810. nios Ultramarinos em navios nacionaes ou estran- Çonde das Gaheas. - Sr. FI'. Custodio C'am- . geiros, pa9uem por entrada quinze por cento
somente, àérogados ne 1'a parte a Carta Regia de
p~ de Oli~ ira ..
28 de Janeiro, e o Decreto de 16 de Junho de
1-808, ficando em tudo o mais em çu inteiro vii 1,,0
DnCRE'FO DE 15 DE, OU'llum\o.·
gor e plena ollservanci. O Con elhp dll Fazen- :.
r (~
I
da o tenha assim entendido e faca execUtaI' com
l\Jalll\~cl'ipl(l oulhenlico.
os de vachos nécés' arios. P~lãdo do Rio de J'aHavendo fcita '\1] I'e ao Religiosos do-Carmo neiro, em IS de Outuhro de 1810. -Com a I'U-d~sfa Cn;re',"d'o'SemiI1aFio de os Senl ora· da p,rica.do Rrincipe Regenle osso Senhdi'.
Lapa, p:i ':J' Yl\dle e tal;e1 erem ó seu Gonvonto, .
. cede'nclu âõ' 'é ét'entlo Dlspo.Canellão: tltÓI 'Q,d~
(I

,.
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ANNO DE 1810.
A. VISO DE

18

DE' OUTUnRO.

,

\

authe~fico.

Maouscripto

T.endô levado á Real presença de Sua Alteza
Real o Pr,incipe Regente Nosso SenhOl:'a requi..:
sição'que a' Vm. fez o 'Desembargador Fiscal da
l\lesa' do DespacllO ;~1tal'itimi)', na data de 15 do
corrente, para se não interromperem as matriculas da guarnição 'das embarcações costeiras, afim
e evitaI' as demoras que de tal successo resultão
em prejuizo d~ navegaç'ão nacional; e havendo
igualmente posto na Real pr-esença a resposta de
Vm. 30 dito Desembargador Fiscal, na data de
15 de Outubro, pareceu a Sua ,Alteza Real que
semelhantes discussões, bem longe de convi-.
rem 'ao bem do seu Real. serviço e despac'ho das
partes, só'podiiio servir para suscitar conflictos
de jurisllicçã'o repugnantes ao e pirito do providente Alvará de 5 de Fevereiro de 1810, que,
tendo em vÍ>jta aviar os despachos das embarcações, determinou que a M.e·a delles encarregada
houvesse de sei' sujeita a interrupções: por tanto
tem Sua Alteza Real mandado autdrisar a eorrespondencia directa da Mesa do Despacho Maritimo
com a pessoa ou empregado que se achar incumbido da organisação' da matricula ,e desta para a
mesma Mesa, .com a advertencia de que nas suas
respectivas communicações deveraõ usar daquelles termos decorosos e civis que convem, maiormente trata,ntlo-s.e. de nego cios do Real serviço:
o que participo a Vm. de ordem do mesmo Senhor
para que, assim o lenhil eiJtentido ,e haja de cumprit'. Deos guarde a Vm. Paço, em 18 de Outubro de 1810. - CQnde das Gal,vea,s. -S,r. J,os.é
l)1aria de. Alm~ida.. "
i . DECR'ETO DE

19

II

.

DE OUruBRo..

"
lII3nuscripto Dlltheotico.
.

.
I

Attendendo ao que me representou Sebastiãa
Fabregas, director da Real fahr.ica de tecidos estabelecida nesta. CÔI'le, a quem, fui servido encarregar,da plantação e consen'ação das amoreiras
do Campo de Santa' 'Anua: hei por 'bem fazer-lhe
mercê de mais 15o:tiJooo réis por anno de ordenado, além do que já tem. () Conde de Aguiar,
do meu' Conselho d,~ Estado, Ministro assistente
ao Despacho e 'Pre. idente rlo Real Erario o te~
nha assim entendido 'e faça eX!lcutar. Palacio do
Rio de·Janeiro , em 19 de Outubro de 18LO. "-,Com a ruhrica do grincipe Regenle Nosso Senhol'. - Ea:trpltido do Liv. 2° do Reg. de Decreto$
,dos annos de 1809 a JuLho de 1811 afl. 169'
OFFIClO

DE

19

J)E OUTUBRO.

MnollScripto aU'lhentico.

o Príncipe ·J,\.egente meu S.enhor, por Aviso da
Se.cretaria de ESl:lIcLo dos Negocios Estrangeiros
e da Guerl'a de'l? do correnle, he servido delerminar que o individuo' que se achão residindo
d,entro dos limites 'das for~í!.l,ezas, casas e estabe'lecimenlOS Reaes ue!'ta Côrte' fiquem daqui em
diante sendl) freguez s e p~r90 'ano da CaJ'ella

Real ,ce sujeitos para todas as f)lncçõ~ p.n:qch,iaes
ao COl1egq Cura qa,mesma, a quelll dçv'1m ~e.cor
re~ qua.ndo ?eja _precis.o , , da me~rn~.fórina que
ate aqUI pTatlCa:vao com os P.arochq~,das F,rIlO'uezia~ a que perteilcião.. Pelo que ofjlfno fi Vm.
~sslm o faça executar no Hospital Real ,l»il,itar ,
franqueando ao Conego CUI'a a entrada.nelle, empre que fôr em objecto do ,seu ministerio.: peo,
guarde a \Tm. Quarlel General da Marinha, 19 'de
Outubro de 18J o. - l\'larquez I de Angej!l,. -~r.
Cirurgião l\'lór,do,Exercito ,e Armadils" Fr:<iustodiQ de Ca,mpos Oliveira.
. ' •I
DECRETO DE'

22

ColI. Braz. -

DE OUTUBRO. \,
~elgado.

Achando-se felizm~nte concluído o matrimonio
da Princeza D: Maria Thereza, minha muilo amada e pr.esaaa filha, éom o.Infante n. P,ech C1 Carlos, meu muito amad() e presado sobrinho,
filho .do Tnfante de ,Hespanha D. Gabritll.e, da
Infanta D. Marianna Victoria, minha muito amada e.presada irmã;'e desejando eu por tão plausivel occasião c.orresponder em tudo o c que fôr
justo ao zelo e amor que todos os meus vassallos,
e pal1liculal'mente os moradores desta Cidade do
Rio de Janeiro, mostrão ao meu Real servico
nas demons~rações de contentamento destas feii~
cidades'; ii maneira do que, em outras semelhantes occasiões de alegria publica, tem já pas~
sado a ser hum costume fundado em direito: hei
por bem fazer mercê aos presos que se acharem
por causas crimes, não só nas cadêas, publicas
do districto da Relação 'desta Cidade do Rio de
Janeiro, e nas cadêas da Relaçãp da Cidade da
~ahia, e seu Z:!lspectívq districto, mas 'tambem
nas,cadêas de todas as Com'arcas deste Estadn do
:p;azil, de lhes pel'doar livremente por est~ vez
(qão .tendo elles rhais partes que a Justiça) todos
!l gua"esquer crim~s, pelos quaes estí,'erem pre.,.
so~, ii expepção do;; seguintes, que pela gravil,1.ade delles, e pelo qu'e convem ao serviço de Deo!
e bem da republica, se não devem isentar das
penas das leis, a saber: blasfemar de Deos e de
seus Santos, moeda falsa, falsidade, te lemunbo
, falso, malar ou ferir sendo de proposito; com
espingarda ou qualqt;ler outra arl?1a d.e fogo, ou
dar tiro com proposito de màtal' ou ferir, posto
9ue r.ão, malasse, nem feris,se; .propinação' de
neno, ainda que morte ~e.não haja seguíHo; Q1or~
te feita atraiçoad~mente" pôr' fogo acinl.'eínente ,
;ll'l'ombamenlo de cadêas, forçar mulher, soltar
os presos, sendo carcereiro" por vonlade ou
p.eita; entrar' em Mosteiro de Freiras com proposito e fim deshoriesto, ferir ou espanc,ar a qu~
quer Juiz, post<,> que pedaneo ou veólanario seja,
sobre seu omcio; ímpedir com eITeito as djligencias da Justiça, usando para isso de força; ferir
a alguma pessoa tomada as mãos, furto qne exceda o valor de hum marco 'de prata, ferida feita
no rosto, com tenção de a dar, se com eITeilo
se deu; e ultimamente. o crime de ladrão formi..
gueiro, sendo pela terceu'-a vez pr~so; ~ cond.emn'lçõcs Q~ açoutes sen9!> p.Qr (u,rtQ; e he mi.

ve-

ANNO DE 1810.
"

nha Real vontade e intenção que, except~do
os crimes que ficão declarados, e que ficarúõ nos
_te rn;)0s .ordinarios de J Ilstiça, todos os mais fiquem perdoados; e a pessoas que por eUes estiver'em presas em todas as referidas cadêas,
sejão linemente soltas, não tenuo parte mais do
que a Justiça, ou ha"endo-Ibes dado perdão as
que as pouerião accu ar, posto que não as aceusem' ou constando que não as ha para os poderem aecu ar: ficando com tudo neste caso sempre salvo o direito ús mesmas partes, pal'a as
poderem accusar, querendo; porque a minha
intenção he perdoar somente aos referidos 'Presos
a satisfação da Justiça, e não prejudicar ás ditas partes no direito que lhes pertencer; e para
se ha,'erem os clitos criminosos perdoados, seI'ÚÕ as sua culpas vistas pelos Juizes a quem
tocar, e julgado este perdão conforme a ellas, na
fórma do costume. A. l\lesa do Desembal'go do
Paço o lenha assim entendido e expeç.a as ordens
neeessarias para este Real Decreto se publicai'"
chegando pela sua pubJiea~:ão á nocitia de todo,
e para e executar como nelle se contém, Pabcio do Rio de Janeiro, .em 22 de Outubro de
1810. Com a rubrica do Principe Regente
Nosso Senhor.
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da lei da creação, e regimento das mesmas Mesas
do 1° de Abril de 1751, que hei por derogado
para este effeito sómente, guardando-se em tudo
o mais o prescripto no mesmo capitulo e pal'agra-,
fo, com as alterações e formnlidades ordenadas
no AIYará de 15 de Julho de 1775, § 21 e § 22,
fazendo-se a eleição dos Deputado dn lavoura de
assucar e tabaco em Ágosto, e a dos Deputado
do commercio em Dezembro, conforme ao estilo
da praça da Bnhia; sendo as dita Mesas obrigadas a dar conta ao referido meu Tribunal da Real
Junta do Commel'cio deste Estado com os autos
da eleição e posse respecti"Va.
2." Nenhum Deputado legalmente eleito poderú servir por mais de tres annos successi"os nas
l\lesas de Inspecção, nem ser reeleito senão passados tres annos depois de findo o eu triennio;
e as reeleições que se fizerem contra o dispo to
neste Al varú serão n ullas, ficando desde logo de,'ohido ao dito meu Tribunal o direito da eleição
para nomear Deputado Inspector em lugar do
que illegalmente enir.
Pelo que mando etc. Dado no Rio de Janeiro,
aos 25 de Outubro de 1810. --PRlNCIPE com
guarda. - Com os ,'egislos competentes.
ALVA.RA.' DE

ALVARA.' 'DE

23

DE OUTunRO.

25

DE OUTunnO.

Col!o Braz.

CoI!, Braz. - Delgado.

Eu O Prinoipe Regente faço saber aos que este
Alvará com força de lei virem; que me fOI presente, em Consulta da minha Real Junta do Commercio, Agricultura, Fanricas e Navegação deste
Estado do Brazil e dominios ltl'amarinos, que
achando-se disposto na Carta de lei e regimento
das l\lesas de ln pecção do 1" de Ahril de 1751 ,
Cap. 5° § 5°, que os Inspectores por parte da la'-oura e commercio das respecth'as Capitanias
senissem o scu empreg'o sumente por bum anno,
srm poderem ser reeleitos senão passados tres annos depois de' findo af]uelle tempo do seu cxercicio, ha"ia mostrado a experiencia não ser esse
tempo sufficiente para os mesmos Inspectores
adquü'irem os conhecimentos necessal'ios a huma
Repartição que se tinha consCiLuiuo ruais importante pelas c mmi ões que obreyierão depoi da
sua creaçiio, e que ag-ora ainda mais se tem augmentndo pelas incumbencias de que as ditas l\lesas se achão encarregadas pelas leis novissimas,
propondo-se-me por i so a necessidade de se modificaI' a sobredita lei e regimento, como sendo
mai conveniente ao meu Ueal serviço, que a
exemplo dos Deputados da antiga Junta do C 0111mereio do Reino, os Deputados ln pectol'es das
mesmas l\lesas de ln pecção, que não esti'ycrem
proYidos por minha immediata mercê, sinão os
·.eus empregos por tres annos 5uccesshoos sómente: conformando-me com o parecer da mencionada Consulta: hei por bem determinar o seguinte.
l. ° O
empregos dos Deputados de todas as
Mesas de ln pecção que não estiverem pro"idos
por minha immcdiata mercê, serão daqui em
diante triennaes, sem embargo do Cap. 5° § 5°
T01\l0 J.

Eu o Principe Regente faço saber aos que este
Alvnrú com f'orçn de lei ,-irem, que tendo-me
sido presente haver-se permittido de ue antigo
tempos a entrada franca na Ilha de S. !\ligueI,
dos vinhos da producção do Pico, Faial, Graciosa e S. Jorge, liberdade de que havia resultad0
naqueJlas Ilhas nssim o augmento da agricultura,
da in(lu tria, do commercio e prosperidade dos
seus respectivos habitantes, como tambem o accre cimo dos meus Renes direitos, destinados a
prover as dcspezas indispensaveis para occorrer
á segurança e defeza da mesmas' Ilhas, mnnutencão e ubsistencia dos estabeleoimento ecclesiasticos, ch'is e militares, e outros. objectos de puhlica utilidade, em commum beneficio daquelJe
meus fieis vassallos: e que havendo-me con tado
que por hum tran torno cio sabias e luminoso
principias qlle teuJlO adoptado pnra promover a
pro peridade do commercio no meus Reinos,
Ilhas adjacentes, e no "a tos dominio sujeitos
a minha Real Corôa, se havia probibido na Ilha
de S. !\liguei a entrada dos ,iohos do proJucto
da outras Ilhas que cultiva vão este importnnte
artigo de consumo e exportação, e que como taCls
melhora"ão a sorte e enl'Íquecião o meu fieis
vassal1os, tendo- e obtido para autorisar a referida prohibição huma PrO"isáo da lUe a do Desembargo do Pa. o de 15 de l\lar o de 1 02, expedida em cumprimento de con ulta re.oh'ida nn
data de 17 de Fe,'p.reÍl'o do mesmo anno: e havendo- e recoJlhecido que as repre~entações e informes a que sobre ellas e procedeu, e que moti"ál'ão a re oluçüo ria me ma con ulta, tinhão
sido disposta com manifesta obropção c subrepção, e com o pernicioso fim de estabelecer hum
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monopolio e privati~o consumo e tl'afico dos "i- progresso e augmento, aceelerando com n'luito
nhos daquella Ilba, oom exclusão e notayr.l pre- maior rapidez as operações commerciaes e seu, rejuizo dos cultivadores daquelle genero estabeleci- sultados, do que acontece no giro tio comrrwrcio
dos nas outras Ilbas, quando se tem reconbecido com as nações estrangeiras: querendo cu por estes
pelos exames e averiguações subsequentemente motiYos, e em ,rista das ,rantagens que a espefeitas, que os vinhos da Ilha de S. Miguel, além riencia tem mostrado ser a consequencia da adopda sua inferio r qualidade, proced ida tal vez em ção de taes principios, remover todos os obstarande parte da negligencia na p.scolha dos bace- culos que podem oppôr-se ao desenvolvimento
los, enxertia, amanho e falta de conhecimentos do commercio interno das Dhas dos Açores: scm
em manufa.;turar aquelle genero, não erão suffi- servido que todos os elIcitos do producto das
cientes para o consumo interno da mesma Ilha mesmas Ilhas possão scr conduzidos liVL~CDH-'TIte
de S, liguel, preferindo os' proprietarios de taes • de humas para outras, debaixo de fi<1nça de que
vinhas supprir aquella deficiencia com a intro- são destinados para consumo, c: não para porducção de yinhos de inferior qualidade yindos de tos.estrang·eiros; e os que para taes portos forem
fora' c havendo-se ig'ualmente observado que catTegados, sati farilõ os direitos de ahida que
depois daquella disposição prohibiliva, bavião se acharem estabelecidos, em quanto não forem
minorado as especulações commereiaes dos ne- regulados pela nOTa pauta da Alfandega, a que
gociantes, assim nacionaes como estl'angeiros, tenho mandado proceder: fiearúõ porém isentos
estabelecidos pl'incipalmente na Ilha de S. Mi- de todo e qualquer direito de sahida todos aqueUes
guel, porque, faltando-lhes os productos terriLo- artigos que forem resultados da iudu ·tria dos hariaes de exportação com que antes balançayão bitantes das referidas Ilhas, sendo da classe de
as suas importações, havião sido por isso reduzi- manufactma: e son outro im servido que os gedos a restringir as suas operações co~merciaes , neros importados de por.tes estrangeiros, tendo
em grave prejuizo da agricultUl'a, industria e satisfeito os tlireitos de entrada que se tiverem
commercio ~ e desfalque dos meus Heaes direitos regulado pelos tratados de commercio que tenho
c detrimento daquella parte dos meus fieis 1'3ssal- ajustado e houver de concluii' com. os Estados em
los residentes nas outras Ilhas, que pela sua !>oler- l)az e amizade com a minha Real Corôa, e na
cia e 10uvaTel industria havião posto em cultura conformidade das pautas a que tenho mandado
os terrenos até então infructiferos e safios; por- proceder, possão tranzitar livremente de bumas
que, sendo inbibidos de transportar os seus vinbos a- outras Ilhas, sem estol'ro ou embat'aço algum,
para a Ilha de S. l\liguel, I'lão podião commoda- manifestando por competentes despachos que sal-nente exporta-los nem consefJuentemeMe prov'e- tisnzerãe> os respectivos direitos de entrada 11as
rem-se, ou por meio de venda ou de permutação A.lfandegas estabelecidas. ]i; e,ste se cumpril'ú tão
dos artigos de primeira uecessidade de que preci- i-nteira'rnente como nelle se contem, sem duvida
sarão: attendeudo a estas e ou,tras considel'ações ou embaraço alg·um.
que movêrão a minba Real e paternal' benenceuPelo que mando etc. Dado no Palacio do Rio
cia, sempre propcnsa a promovei' a felicidade dos de Janeiro,' aos 25 de Ou.tubro de 1810. - PnTNmeus leaes e fieis vassallos: sou servido abolir e GIPE com gUl).~da. - Conde das Gal reas. - Com
revogar a di posição da Provi ão da Mesa do De- os registos competentes.
sembargo do Paço de 15 de larço de 1802: e
não de endo o habitantes da~ diffel'entes llhas
ALVAnA' DF. 26 DE I)UTUllnO.
que formão a ProYincia, Governo e Capital!lla das
lUlas dos Açores, cOl')si.derarem-se como estranColl. Braz. -:Dclgad·o.
geiI:os huns a rcspeito dos outros, mas sim como
compatriotas e naeiunaes igualmente protegidos
Eu o Principe Regente faço saber aos que este
pela minhas patel'Oaes e providentes leis, e ha- A.lvarú com força de lei ,rirem, que sendo osmeus·
hilittado 'para obterem da min,ha Real bene"olou- eQl'lstantes e patlernaes desejos os de pTomo"er a.
cia todos os beneficios tendentes a promover a felicidade J'QS po,'os que o 0mnipotentc confiou
felicidade de todo e eac1a hum delles: determino ao meu soberan'Ü regímen; e eon iderando que
{Iue n.a Ilha de S. Miíguel sejão adrnittidos para 6 commcrcio he o meio mais e.fficaz e conconsumo e exportação os vinhos da producção ducente a preencher as minhas benencas e provilIa mai 11bas tio Açores, e despachados na Al- dentes cJ1i.sposições, visto que por elIe se fa0ilita o
fandega da Cidade de Ponta Delgada, pagando modo de dar á agricultnra e industria nacional
o.s direHo de sailida ali existentes, em quanto tod€> o deselHolvim~nto e enel1gia de que c tas
e não publicar a no'Va pauta ou tarifa. a que te- duas importantes fontes da pllbliea pIlO. pcritlade
nho mandado pt'oceder, em beneficio do commer- são susceptíveis: julguei que seL'ia de hUD1a gTancio, agricultura c indu tria na<rional, estabelecida de vantagem, para promo·yer o augmento e prossobre as ba e da bem entendida liJ)erdade, pno- pel.idade do mesmo cornmel'cio, estabelecer hum
tecçã.o e segurança sobre qU'e deve ser fundada d:epositol em .que houvessem de sei' recebidos os
a legisbção do commellcio. E sendo geralmente eft'eitos Gommerúaes, assiro naciona~s como es~
l'econhecidas as vantag'eus que resullãe dE> aug- t.'angeiros, que os S-CUg re pectivos «onos quÍ2ies'"
mento do eommercio interno, e do emprego dos sem para el1e condu7iir, ou slljão destinados para
capitae que para elie se de tillão, pois que cons- o con umo ou parasercmreexportad08para outpos
tituem doi eapitae di tinctos que, empL'egados portos; faculdade de que não poderá deixar de rena agricultura e iodustcia.oacional, animão. G seu sultar ii grande Gommodidade de poderem os Com-
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meréÍantes regular melhor as suas especulações
mercantis, . dirigindo-as de hum ponto central,
onde}dentro de pouco ,tempo, e com mais preciso,
conhecimento, lhes pode ser ,c(}nstante o estado
de abundancia ou de carencia ~e elIeitos e productos existentes nos ui1:ferentes portos e pl'aças
de commercio; e parecendo-me que as Ilhas dos
Açores pela sua posição oJIerecem hum fug'al'
proprjÇl' para o estabelecimento de hum semelhante deposito; maiormente depois que pela paz,
que ajustei coDT a Regencia de A.rgel, se fl'anqueárão aos meus vassaDos o commercio e navegação
do l\leuiterrraoeo e portos do Levante: resolvi
detel'minar o seguiate.
L · Haverá hum estabelecimento de deposito
00 porto da Ciuadp- de PO'nta Delgadá na Hha de
S. Miguel, em que haja de ser recebida toda a
qualidade de generos, mercadorias c fazend<ls,
assim nacionaes como e trangeiras; c deverá
este estabelecimento de deposito ficar sujeito á
decisão e administração do Juiz ua Alfandega que
se acha estahelecida naquella Ciuade, com a assisteneia de hum Escl'ivão do deposito, e dos m<lis
Officiaes que se julgarem necessal'ios para o expediente.
2.·, l'o~os os geoeros, eITeitos e mercadorias
que entrarem por deposito, deverúõ como t<les
ser manifestado perante o Juiz da Alfandega,
dentro do espaço de vinte e quatro horas depois
que a emharcação ou navio que os conduzir
bOLHeI' entrado, declarando os mestres, importadores, pl'oprietarios ou consignatal'ios em hum
l\l<lnifesto em fôrma o nome do navio, capitão,
porto, onde carregál'ão os volumes, numeros,
marcas, o conteúdo nelJes por mcdidas solidas,
liquidas ou de extenção, a qualidade e quantidade
da fazenda, e nomes dos proprietarios e cOllsign<:tarios.
5-.· Em quanto se não estabelecerem os al'mazens proprios e edif1cios convenientes para o
deposito que me proponho mandar construir,
deveráõ os importadores, pl'oprietarios ou consignatarios declarar ao Juiz da Alfandega, antes
de se proceder á descarga, os arma'l.ens para,
oade as fazendas houverem de se descaI' 'egar "
afim de serem estes visitauos e approvados, e
de se pôrem nas portas delle dous cadeados que
o Juiz da Alfandega nelles mandará fixar, cujas
cbl1'ves, que seráõ de dilferente fechadura, se
entlTegarÍlõ huma ao Juiz. da Alfanuegn outra
ao POl'Leiro della, ficando a chave da- porta do
al'mazem no podet' do propl'Íe~ario ou d'ono uas
mel'cadorias, generos e effeiLos que se F-ecolhel'em
no proposto arma'l.em.
4.· 'Fodos os gener'os e mercadorias manifestad<ls para o' deposito serão desca1'l'egadas, sem
a menor demora, paFa os armazens competentes;
e o Escrivão u'O deposito fará a sua derid'a entl'ada em hum 14V1'a de entrada e sahida, numeracto
e rubricado peio Jui7J da Alfandega, e ~eloa i"'l1md
que lhe serú prescripta, tomando huma·exacta:
conta de tudo o que licl1"indicado; e cm (Juanta
se não eITeitl1ar a' descar~a. se manda-ráõ 'seIJa,r l\'S'
escotilhas com; o seUo (~'a Alfandega, meltende-sf}
ao bOlld.o. oS' gua1l1dàs cen~enwntcs.
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5.· Os officiaes que forem nomeados pelo Juiz
da Alfandega assrstkáõ iI inspecção e verificação
dia uescarga, a S'ignaráõ com a parte o termo da
yistol'ia e entrada nos respectivos lino , e fal'ão
marcar sobre cada volume, pelo modo mais claro
e intelligivel que possivel fôr, a qualidãde e
quantidade delles.
I
6.· H a erá todo o cuidado na arrumacão das
fazenuas que forem recolhidas no deposito', e boa
ordem tia collocação deBas, afim de que I os.ào
ser accessireis os volumes, conta'rem· se e examinarem-se com .facilid1JJe; e todo o proprietario.l
'agente ou guarda de armazem que dei'xar de o
executar ássim, pagarÍl a despeza da nova armmação e huma condemnação de 20:jj)000 I'éi , de
que metaue entrará no cofl'e da Alfandega. e a
outra se distribuirú pelos offi(;iaes do depo iLo.
7.· Toda a fazenda que se passar por alto ou
rôr desencaminhada, ou antes ou depois da ent1'ega UO manifesto de entrada ou' de sahida, será
tomada' por perdida; e aquelles que a desencaminharem serão ca tis'ados com ã penas impo tas
pelas lei existentes.
8.· Os armazens em que se tiverem recolhido
por deposito as fazendas' que nelles e admitlÍl'em,
nunca sc deveráõ abl'Ír senão na pre ença e com
assistencia do Juiz da Alfandega, do Porteiro
ua mesma, e do dono da fazenda ou de seus
delegados; e de'Veráõ permanecer no al'mazem
em quanto este se achar aberto, ficando responsareis pela segurança do mesmo al'luazem e da
fazendas nelle existentes; e ueverúõ as donos ou
consi'gnatat'ios dos eifeilos depositado , pagar a"
despezas e alugueis dos, arm<lzens ou este serão
pertencentes ú minha Real Fa'l.enda, ou a particulares.
9,· Querendo os importauol'es, proprietarios
das fazendas, ou seus respecthos consignatario~
J:eexporta-Ias para portos estrangeiFos ou' nacionaes, pagarúõ O direito de sabida de quatro pOl'
cenro, de toda e qualquer qualidade de genel'os
ou mer<!adol'Ía , segundo a a,'aliação da pauta que.
t.enho mándado (}rganisar, pagando-se entl'el:anto
pela que e achar e 'tabelecida na Alfandega da
cida<le de p'onta Delgada na Ilha dé S. J\lig'ueJ.
lO,· PropondO-rYle porém pl'{m1.over a industria nacional e animar o louyuvel lles'lélo doSo
que nella se eml))'egüo, determino que os pl'odu-'
los das fabl'icas naoionaes paguem sômente hum
por cento de sâbida do deposito; e- hei por hem ,r
cm henef1cio da nayegação rtaciona'l, qlle todo
os eJIeitos, fa'tendas e 11roductos carregados a
bordo de rlavios por~ugllczes, e que do deposif
e I'ecxportarem para portos e trangeiros ou naeionaes, l1ã() paguem mais de dous pOI' cento r\CI
sabida.
11.· Em ql'lalHo porém aos generos', mercadorias e al'tigos d<l PI'OdllCção, manu ractur-a, industria e inyenção dos dominios' c "assaltos do
Sua Mage tade Britannica" que f(WCIÚ recebidos
110S armazen de deposito é delles fOl'em reexporl'ados, e ob orvarú o dispo to nos artigos 20 e 21
dó IJ'atado de commelCiO' e navegação que- ajustei com o Serenis imo e Potentis Imo- Pí'ineiper
JOl1ge UI, Rei do Reino- nido da Grant,..Broranh
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c Irlanda, assignado nesta c.ôrte do Rio de Janeiro, em 19 de Fevereiro deste presente anno ;
bem entendido que igual isenção de direitos de
sahida seja concedida a favor dos generos, artigos de producção, manufactura, indu.stria e in"'I'enção dos meus dominios e Tassallos, que forem
recebidos e reexportados dos portos dos domínios
Britannicos de ignados pela lei por- Ware-housing Ports - devendo observar-se, em quanto a
esta parte, a mais perfeita reciprocidâde; e em
tal caso deveráõ os meu~ vassallos gozar na
sahida e reexportação dos generos, artigos de
producção, manufactura, industria e invenção
dos meus domínios e vassallos, que suhirem e e
reexportarem do deposito da Cidade de Ponta
Delgada, pal'a serem importados nos portos dos
dominio britannicos, da mesma isenção de direitos de sahida, de qu~ gozarem os Tassallos britannicos,
12, o O
direitos de,'erúõ ser pagos á sahida
das fazendas do armazem em que esti verem depO'itadas; e sÓ não se deverúõ exigIr das que forem consumidas pelo estrago procedido de incendioo
13, o Os géneros porém que s~hirem para
gasto do paiz, pagaráo os direitos de consumo,
segundo se achar e tabelecido pela pauta existente na Alfandega de Ponta Delgada, em quanto se
não publicar a que tenho mandado formar, exceptuando os productos coloniaes estrangeiros,
que endo do genero e qualidade daquelies que se
culth'ão', manufactllrão e exporlão do ESlado
do Brazil e mais dominios da Asia e Africa, sujeitos
a minha Corôa, se não admittem para consumo,
ficando por isso prohibidoso
140 o
enhuma mercadoria, effeito ou fazenda
sahirirdo armazem de deposito, sem que o dono
ou seu agente legitimamente autorisado, apresente bilhete do The oureiro da Alfandega, por
onde conste que pagou os competentes direitos
na fárma do despacho; e sem que tenha dado
fiança pelo tresdobl'o do valol' da fazenda, para
segurança de que aquella faz~nda serú descarregada nos portos para oude se diz ser destinada,
e que nem toda, nem l)al'te dclla se descaf'l'cgará
nas Ilhas; e deverá o Eseri,'ão do deposito desdescarregar da fiança o propl'ietario ou dono da
fazenda, ou o fiador, logo que a parte produzir
huma certidão authentica da desearga de taes
mercadoria no porlo a que se deslinavão, denlro
dos prazo al)aixo declarados,
15, o Do porto' da Europa, Co ta de Africa,
1\Iediterraneo, Oceano Seplentrional, 1\lar do
Norte, E tado - nidos da America, e Anlilhas,
bum anno; do porlos do Mar Pacifico, l\lar das
India , gol fos, Per icõ e de Bengala, e portos da
China, dous annos e meio; das Ilhas dos Açores,
tres meze .
16. o As certidões que de,'erião servil' para descarregar a fiança, serão dadas na forma eguiole:'
Em qualquer parte do domínios da minl1a Real
Corôa onde houver AlfandeO'as, e til'ará huma
certidão de de-carga munida com a rubrica do
re pecti,o Juiz, em que se de,'erú declarar, que
taes fazcn<w havião sido regularmente descarre-

gadas na fárma do manifesto: no caso de n~o haver Alfandega, deverá_ser a Ct:rtidão passada pelo
Juiz de Fóra, ou pelo Govel'llador com douf. omciaes superiores; e nella se declarará tel-em sielo
pagos os competentes direitos de descarga,
Nos portos estrangeiros e devedlÕ obter as
competentes certidões pela repartição das Alfandegas neHes exü:tentes; e na falta detlas se reque-rer<ÍÕ dos Magistrados municipaes, sendo reconhecidas pelo Consules portuguezes allresidentes, e na fnlta destes pOl' Tabellião publico; mas
em easo de naufragio, ou de ser o navio apre ado
pelo inimigo, se deverá desc3'fregar a fiança,
provando-se satisfatoriamente aquelles acontecimentos,
17," Torlas as fazenda que sallirem dos arma·
zens de deposito serão sujei las nos mais portos
dos meus dominios aos direitos que pagarião e
"iessem de portos estrangeiros, exceptuando
aquellcs genel'os e mercadorias que, sendo originariamente nacionaes, goza vão do PI'j vilegio rle
serem considerados como vindos em direitma do
porto donde sahirão para o lugar do deposito,
IS. o Toda a fazenda que mI' reexportada dos
armazens de deposito deverá seI' noYamente examinada; e quando pela confrontação do manife ·to
se reconheça que existe falta, pagará o proprietario ou o seu agente o direito de consumo por
in teiro de torla aquella parte que fali aro
19. o Não será permittida a abida das fazenda
para fára dos arillazens do depo ito, e não se
acharem encerradas nos mesmos yolumes ou fardos em que entrúrão, e sómenle serú exceptuado
o assucar, café, caciJo, aguardente de cana,_ e
vinho, que, para maior commodidade da reexportação, se poderáõ dividir em menores porções,
com tanto que huma tal dh'i,ão se faça debaixo
da in pecção dos Officiae da Alfandega e do Escrivão do deposito, que tomara conta dos ,'olú~mes, qualidade, peso e medida, numero e marca, para o declarar na sabida que der dos refer'idos genero , e no seu competente manifesto e
despacho,
200 o Os effeitos, taes como café e cacúo, sendo
sujeitos a quebras e avadas, gozarão do beneficio
de hum rebate de dous por cento; e no caso que
alguns genel'os por effeito do calor ou humidade
dos armuzens, possão soffrel' algum angmento ou
diminuição no peso, não sendo esta consideravel ,
não se deverá por isso embaraçar a sahida delles.
210 o Os seneros,' mercadorias, fazendas e
quaesquer outros effeitos que entrarem por depo ilo, não poderáõ ser conservados nelle além
do lermo de dous anno , a cOntar da-data da entrada dos armazen ; passado este termo, seráõ 'os
donos obrigados a reexporta-los u a pagar o
direito dc consumo por inteiro.
~2. o E qU:)Qdo os donos ou proprietatios dos
ditos generos, mercadorias, -e fazendas, ou seus
bastoantes procuradores, n'ão as tirarem dos armazen depois de passar o sobredito prazo, deveráõ
os Omciaes da Alfandega tirar dos armazens ai
referidas' fazendas, generos, e mercadorias, e
procederem ú venda dellas em leilão, para pagamento dos direitos, do aluguel dos armazens, e
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mais ,gastos, entJ'egando-se ao dono, ou ao seu fazer huma mais propria e decente aCúomodação
hastante procurador, o resto que ficar depois de para a (Ijta livraria: hei pac bem, aocvogando o
mencionado Real DeClocto de fl? de Junho, dededuzidas aquellas despezas.
23. ~ Os navios que carregarem os generos, terminar que nas ditas catacumbas se erija e acmercadorias, fazendas e efTeitos~ que se preten- como de a minha Real bibliotheca e instl'llmentos
derem n:exportar dos acmazens do deposito, deve- de physica e mathematica, fazendo-se á custa da
-l'áõ receber a bordo os Guardas que o Juiz da Al- Real Fazenda toda a despeza conducente ao at'fandega julgar necessari{)s; e e:;tes deverúõ ser ranjamento e manutenção do referida estabe1econser'tados a bordo em quanto ;;e n~o concluir cimentG, O Conde de Aguiar; do Con elho de
a carga; e devendo cessar o trabalho de carregar Estado, Presidente do Real Erario, o tenha assim
ao pôr do sol, se fecbarúõ logo as e cotilhas, entendido e faça executar por este Decreto ósendo selladas com o seIlo tIa Alfandega; e o mes- mente, sem embargCl de quatsquer leis, regimo se praticará com os barcos empregados na mentos ou disposições em contrario. Palacio
oondueção da carga do navio. O manifesto da do Rio de Janeiro, em 29 de Outubro de 1810.
cal'ga que se tiver recebido, e mais despaohos - Com a rubrica do Pl'incipe Regente Nosso
relativos, e devC1'áõ conservar a bordo, sob Senhor.
pena de con liscação da embaJ'cação e carga, quando se reconheca ter havido desoaminho de all\LVARA' DE 2 DE NOVE~mRO.
guma fazllurla ~mbarcada.
24. o O Escd vão do deposito dHerá dar ao
Coll. Braz.
importador, depois da reexportação, huma declaEu o Principe Regente faço saber aos 'que este
ração da sabida dos seus generos, mercadorias e
meu Ahal'á virem, que tendo determinado pelo
fazendas. que lhe servká de 'Cesai I'a.
25. o Para regular os emolumentos dos Officiaes Ahará de 26 de Outubro do presente aRIlO erear
da Alfandega nas cliligencias e scnriço de depo- em beneucio do commercio e navegação, as im
ito, tenbo mandado fonnalisar a pauta que os nacional como :estrangeiro, bum estabelecimendeverá determinar, em q'uanto eu não houTer de to de deposito uo portu da Cidade de Ponta Delestabelecer os con "enientes ordenados, alim de gada na Ilha de S. l\iiguel, ~m que hajão de er
abolir os emolumentos, que a experieBeia tem recebidas para reexportação e ccrn umo as fazenmostrado serem prejudiciaes ao bem do meu Real das, mercadorias, artigo de producção, manufactura, indu tria e invenção dos meu vas alias
serTiço e das partes.
'26. o Todas as fazendas, manufactUl'as e efTei- e dos estrangeiros:. e que havel1da eu resolvido
tos que fOI'em recebidos no depo ito, gozarão que este estabelecimento de deposito houvesse de
ficar sujeito á direcção e administração do Juiz
.d~ mais perfeita e illimitada segurança, de sorte
que ainda no caso que a Çorôa de Portugal tenha da Alfandega da Cidade de Ponta Delgada; conguerra, o que Deos não permitta, com qualquer sidel'ando que por hum tal accre cimo de oeou·
outra Potencia cujos vassallos se acbem interes- pações vem a ser impraticavel a união dos llUgare
ado com fazendas e effeitos existentes no depo- de Juiz de Fóra, e da AlfanJega da sobredita Cisito, quaesquer que elIes sejão, nem pGr isso se dade, por não ser possivel que o .Juiz de Fóra,
farú nellas arresto, embargo, sequestro, ou re- occupado no trato e decisão dos negocios forenses,
pl'esalia, antes ficarílÕ de tal modo isentas, livres e dos mais de quc se acha incumbido, po sa ter
e seguras como se cada hum as tivesse na sua toda aquella vigilancia que he necessaria para
pl'Opria casa, para dispôr delias como julgai' mais prevenir as fraudes e extravios que os contrabandistás costmnão praticar em detrimento dos direicon venicnte aos seus interesses.
Pelo que mando, etc. Dado no Palacio do Rio tos da mesma Alfandega, e nota,'el prejuizo do
de Janeiro, aos 26 de o.utubro de 181O.-PRIKCll'E commercio regular, maiormente havendo-se pracom guarda. - Conde das Galveas. - Com os ticado com fre.quencia e escandalosa devassidão
extravios, de caminhos e prevaricações n a Al1'egistos competentes.
I fandega da Cidade de Ponta Delgada, como me
tem sido constante por repetidas representaçõe
DECRETO DE 29 DE OUTUBRO.
q ue tem subido á min ha Real presença, tendo sido
até agora ineIDcazes todas as providencias que
Manuscripto authentico.
tenho dadl) para o restabelecimento da boa orHavendo ol'denado por Decreto de 27 de Ju- dem, fidelidade e exacção que deve ha,'er em
nho do presente anno, que nas casas do Hospi- taes e tabelecimentos : sou servido, attendendo a
tal da Ordem Terceira do Carmo, situado á mi- tão justas considerações, eparar o cargo e emnha Real Capella, se eolloc,!ssem a minha Real prego de Juiz ela Alfandega da Cidade de Ponta
bibliotheca e gabinete dos illsh'umentos de phy- Delgada na nha de S. Miguel, do de Juiz de Fóra
sica e mathematica, ,'indos ultimamente de Lís- da sobredita Cidade: e em quanto se não conboa: e constando-me pelas ultimas averiguações cluir o Regimento que tenho mandado formalisal'
a que mandei proceder, que o dito edincio não para determinar as obrigações do Juiz da Alfantem toda a luz necessaria, nem o[erece os com- dega, determino que se ob,senem exacta e ponmodos indispcnsaveis em hum e tabelecimento tualmente as disposiçõcs do Decreto e Carta Regia de 2 de Agosto do anno de 1,66, pelas qllae
desta~]atureza, e que no lugar que havia servido
de cataoumba aos Religiosos do Carmo lie podia se regulou a Administração das Alfandegas da'
TO~IO
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Ilhas dos Açores; devendo outrosim ob enaremse, como parte integrante do Regimento de Juiz
da Alfandega, as disposições por mim determinadas no ja citado Alvará com força de lei de 26'
de Outubro do presente anno. E este se cumprirá
como neHe se contém, sem duvida ou embaraço
algum.
Pelo que mando etc. Dado no Palacio do Rio
de Janeiro, aos 2 de No,'embro ele 181O.-PnlxCIPE com guardar.-Conde das Galveas.-Como3
1'egistos competentes.

3

DECRETO DE

DE NOVE~$RO.

Maouscl'ipto aulhentico.

O Conde de Aguial', do Conselho d'Estado, etc.
mandar:l pagar ao Padre Manoel Gomes Souto,
Vigario da Fregue7Jia de S. João da Lagoa, a quantia de I :7'3'5:tf:>760 réis, importancia porque forão
avaliadas as bemfeitoriàs da Chacara da Cabeça
que mandei incorp,ol'ar a Real Fazenda.da Lagôa
de Freitas. Palacio do Rio de Janeiro, em '5 de
Novembro de 1810.-Com a J'Ubl'ica do Príncipe
Regente Nossp Senhor.-Ea;tmhido do Liv. 2° de
Reg. de Decretos dos annos de 1809, à Julho de 18 I I
a {l. 175 v.
ORDEM' DE

5

DE NOVElIIDRO.

Manuscripto authentico.,

D. João- por graça de De'o , Príncipe Regênte
de Portugal e dos Algarves, etc. Mando a vós
Juiz de Fóra da Villa do Paracatú, que sendo
mais curial e conformc ao interesse das partes r.
dos Escrh'ães, a antiga pratica que restabelecestes, de se distribuirem todas as acções com precedencia da citação, assim o continueis a observar sem a menor alteração. O Principe Re'gente Nos o Senhor o 'mandou pejos Ministros
abaixo assignados do seu Conselho e seus Desembargadores do Paço. João Pedro l\Iaynarcl
da Fonseca e Sá a fez no Rio de Janeiro, aos 5
de JoTembro de t810.-Bernardu José de Souza
Lobato a fez escrever. - Francisco Antonio e
Souza da Silveira. - Bernardo José da Cunha
Gusmão e Vasooncellos. - A c/La-se a fiJ 51 V. do
Liv. 1,° de Not'a~ão das O"deTls que se expedem pela
1Jlesa do Desembargo do Pa~o.

.Á. VISO

DE

6

DE

NOVEMBR{).

Maouscl'ipto autheotico.

O Serenissimo Senhor Infante Almirante Gene.ral ordena, que V. S. não cumpra ordem
alguma que lhe fôr mandada pelas di.lJ'erentes
ecretar~a de E tado desta Côrte e mais autoridades, sem que dê parte ao mesmo Senhor, e
por eUe lJle seja determinado o que deve fazer.
Deo guarde a V. S. Qual'tel General , em 6
de Jovembro de 1810.-João Estevão de Seixas
Gu mão e Vasconcellos.-Sr. ,Tosé l\laria de ALmeida.

, A.LV.lR!.' DE

6

DE

·oVEMnRO.

Col!o Braz. - Delgado.

Eu O Príncipe Regente faço saber aos f que o
presente Alvarú com força de lei virem, qlle tendo
determinado pelo Alvaní com força de lei do 1° _
de Abril de 1808 crear bum Conselho Supremo
Militar, e de Justiça; e que havendo pelo § 10°
do mesmo Alvará estabelecido hum Conselho de
Justiça Suprema Militar, a que commelti julgar
em ultima ln taneia da validade das Presas feitas
por ,emba1'cações de guerra da Armada Real, ou
por Armadores Portuguezes, na forma dos Aharús
de 7 ele Dezembro de 1796, de 9 de !Uaio de 1797 e
de 4 de ~laio de 1805 : 'e que tendo occorrido-pelo
trato do tempo divel'sas questões sobre materias
concernentes a objecto's maritiroos, que por oe
dU"idar a quem pertencia o conbecimento d~lIas,
manire tavão a necessidade de as classificar, determinando os Tribunaes, a que se de"erião dirigir os competentes recursos: querendo eu occorrer e oohibir o" inconvenientes d<J tal incerteza,
pela consideração do muÜo que convém abreviaI'
a decisão das causas l\laritimàs, pois que pelo
retardo deUa póde soffrer o Commercio e avegação, as im r acional como Estrangeiro 'prejuizos incalcula1'cis: determinei que, sem perda de
tempo, e com perfeito con hecimento de cau a, se
procedesse á organisação de hum Regimento que
designasse precisamente os Tribunaes que por
mim se acbavão autorisados' e habilitados por
huma deleg'açãolldo meu Real e supremo poder,
para conhecer e decidir questões de tão importante natureza; mas acontecendo existirem actualmente reclamações feitas por parte de l\linistr(\js,
Consules, e outros Agentes de nações estrangeiras sobre a pTopried'ade de na"ios existentes neste
porto, que por motivos das mesmas reclamações
se achão de~idos em quanto se não d~cidem 35
qu'estões suscitadas, podendo acontecer sobravirem outras de igual natUl'eza; em quanto se não
conclue e publica o Regimento a que mandei proceder: sou servido autorisar o Conselho de Justiça
Supremo l\li lital' para que haja de julgar 'ummaria
e delinitÍYamente, na conformidade (los Alval'Ús de 7 de De,zembro de. 1796, aquellas causas
M. aritim as, que se suscitarem e.ntre ",assallos de
differentes Estados que forem da natureza daquellas que devem ser decididas pelo direito publico das gentes, e pela pratica de julgar seguida e adoptada pelas Nações l\laritÜIJas.
Pelo que mando etc. Dado no- Palacio do Rio
de Janeiro, aos 6 de Novembro de 18 I o.-Pnr;sCIP); com guarda. Cande das Galveas. - Com
o,~ registos competentés.
DECRETO DE
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DE NOVEMBRO.

l\lanoscripto autheotico.

Por justos motivos que me forão pre eutes, hei
por bem fazer mercê ao Doutor l\ianoel Vieira da
Silva, do meu Conselho e Physico Mór do Reino,
da pl'opriedade da chacara denominada dos ,Im'alidos, e seus pertences, que se acha incorporada
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nos Reaes PIIoprios desta Provincia do Rio ue Janeiro, sem pagar pensão 0\1 censo algum a minha
Real Fazenda. O Consel1lO da Fazenda o tenha
assim~entendido e faça executar com os despachos necessarios. Palaoio do Rio dc Janeiro, em
8 de Novembro de 1810. - Com a rubrica do
Principe Regente Nosso Senhor. - Registado a
fl. 70 v.
Aviso DE

8

DE NOVEMBRO.

• Manascripto autheotico.

Illm. e Exm. ,Sr. - O Principe Regente Nosso
S'enhor manda remetter ao Conselho Supremo
l\Iilitàl' a copia do Alvará que o mesmo Augusto
Senhor houve POl' bem publicar, commettendo
ao ConselJlO Supremo de Justiça Militar a autoli.dade de julgar summaria e definitivamente na
conformidaue das disposições dos A.lval'ils de 7
de De~embrb de 1796, todas as Causas riJ ariti mas
que .se suscitarem eiltre vassallos de diJferentes
Estados, sendo da natureza daquellas que devem
ser decididas pelo direito publico das gentes e
pela pratica de julgar seguida e adoptada pelas
nações maritimas, afim de que o Conselho possa
tomar conhecimento da referidas causas seg'unrlo
fica ordenado e disposto pela letl'a do sobredito
Al"arú. Deos guarde a V. Ex. Paço, em 8 de
No,'embro de 1810. - Conde das Galveas. - Sr.
lUarquez d'Angeja.

.339,

mitão aos casos de fallecerem sem testamento,
unicos a que até o tempo da sua promulgação
foi necessario occorrer em beoeucio do comruercio, poris o que os testamenteiros na fórma da
lei do Reino fazião a arrecadação dos ben , ajustavão as contas com os socios e paga'lãq todas as
di'vidas legalmente pl'ovadas: altendeodo a se
compreheoder na l'az~o g,eral de semelhante Legislação quaesquer providencia em que possa
interessar o commercio; -conformando-me coru
o parecer da mencionada consulta: ou servido
ordenar por ampliaçã~ e declaração do sobredito
Alvará de 17 de Junho de J 767, que tenha lugar a sua disposição tambem nos casos em que
fallecerem com testamento negociantes jntere sados em sociedade, ou pessoas que devão a negociantes quantias dignas de comle.mplação, e
que cxcedão as sommas que no Juizo dos defuntos e ausentes se podem pao-ar, procedendo-se
logo a inventario, no di .ldcto destá Curte, perante o Desembargad r Juiz Consenador dos
privilegiados do commcrcio 'e nas mais Capitanias, perante os Pre identes das !\Ie as da Inspecção, e, onde as não hou;ver, pel'aI1te o l'Jagistrado do tenitorio, para S6l' a terça entregue
aos te tamenteiros.
Pelo que mando eto. Dado' DD Rio de Janei1'0, aos Iode Novembr(} de J 81 O. - PnlNcIPIZ
com guarda. - Com os 1'egistos competentes.

-e

DECRETO DE
OFFICIO DE

9

Maouscripto

DE NOVEIlf.nRO.
~utbeotico.

O Serenissimo Senhor Infante Almirante General, em consequencia da representação de V. S.
com data de 28 do corrente, Sua Alteza be s'ervido que V. S. mande ao Contador da l\lal'inha
que escolha humo. pessoa que julgar mais capaz,
para ter a ohave do cofre, ncando delle responsa,'el interinamente. Deos g'U<ll'C1e a V. S. Quartel General da l'brinha,'9 de No-yernbro de 1810.,
- José Estevão de Seixas Gusmão e Vasconcellos. - Sr José 1\1aria d' Almeida.
ALVARA.' DE

10

DE NOVEMBRO.

,Co1\. Braz. -Delgado.

Eu O Príncipe Regente faço saber aos que este
Alvará com força de lei virem, que sendo-me
. presente em consulta da Real Junta do Commercio, Agricultura, Fabricas e Navegação do Estado do Brazil e Dominios Ultramarinos, o detrimento que,sentem os negociantes interessados
em sociedade, 'e acredores de pessoas que morrem com testamento, por s.e introduzir o Juizo
dos defuntos e ausentes em con equencia ele no'vissimas provi ões da ~Iesa da Consciencia e Ordens de Lisboa na arvecadação' dos ben', h uma
,'ez que e,Xistem herdeiros necessarios ausentes,
descendentes ou ascendentes; cessando a e te respeito as administrações ordenadas no Alvará de
17 de Junho de ] 767, pelo motivo de que se li-

12

DE NOVEIIIDRO.

lIfaouscl'Ípfo' autbentico.

Tendo-me sidQ presente pela reprC$entação
que o Conselho de Justiça Supremo Militai' fez
subir a minl1a Real presença na data de /51 de
Outubro de 1810, em que significava que achando- e por mim limitada a jW'i dicção do mesmo
Conselho a julgar unica e simplesmente dos casos de prezas feitas por emharcações de guerra
da minha Armada Real, ou poç armadores pOl'tuguezes, na forma Ja disposição do § la· do Al,'arú com força de lei do 1· de Abril de 1808,
se 11ão achava por i Oautorisado a tomar conhecimento, e julgal' em ultima instancia de outras
Causas maritimas que 1'0 sem de diIrerente natureza da mencionada no § 10· do sobredito Aha.rá do 1· de Abril de J 808, e o\]tros que com
elle eoncordão, e que por tanto parecia ao mesmo Conselho não de,'er ~ntrar no exame e decisão das deva as enTiad a pe\,o G~vernador e
Capitão General da Capital;\ia pe Pernambuco,
sobre o caso do naufl'ag.ío -da galera ingleza Alexandre, que por Avi o do Conselheiro 1'linistro
. e Secretario de Estado dos Negoc)os da Marinha
e Dominios Ultramarinos, mandei rep1etter ao
CQnselho de Justiça Supremo !\iilitar: attendendo ás razões expostas pelo.mesmo Con elho-, e
ás .)ircunslancias (Iue requerem a decisão daquelle negooio em que intel'essa o serviço puhlico,
segurança da J oa fé e castigo dos delinquentes
que o alterão e violão: SOIl er,ido, cm quanto
- não mandar dar mais amplas providencias, c
maior latitude á jurisdicção do Conselho Suprc-
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mo lUilitar, que o mesmo Conselho tomc conhecimento do caso que faz o oLjecto da devassa e
mais papeis I'elativo áquclle acon~ecimento, e
haja de o julgar em ultima in taneia na fárma
determinada pelas leis que regu~ão a fôrma do
processó, e julgado no Conselho de Justiça do
Almirante. Pa~acio do Rio de Janeiro, 12 de
ovembro de 1810. - Com a l'ubrica do Principe Regente.
ALVARA' DE

1.5

CoIl.

DE

•
Bra..:,

NOVEMB1l0.

Eu o Principe fiC'genJ.e façe saber aos que este
Alvará com for~a de lei ,,'Ü'em, que havendo-se
estabelecido pOl' Ahral'll de lei, e Regimento de ~
de Agosto, de 1760 o Govemo e Capitania General
das Ilhas dos Açores, creando-se o emprego de
Governador e Capitão General para neHas residir,
'C exercitar a jurisdicção e faculdades, que para o
Dom regimen doNas, e dos Jilovos que as l~abitão,
1he farão commetlidas; e que tendo-se 'disposto,
-entte outras providencia.s, a da creação de huma
Junta Criminal, na fôrma que se acha determinado no Cap. I l o do citarlo Alval'á de lei, e Regimento, aum de que com a conveniente brevidade,
e cbm o devido exame e legalidade se proce sa ,sem e puni.ssem os réos pelos crimes por elies
perpetl'ados: e sendo-me igualmente presente que
esta pro'vidente disposição (leixára de se proseguir
por effeito da suspcnsão dos Jl,'ocessos verbaes,
determinada pelo Alvarú de 1.5 de Janeiro de
1780: e tendo-se reconhecido que depois de haTer cessado o exercicio daquelIa Junta Criminal,
se hayião manifest,a,do os graves ineon \'enientes
que re ultão da fal a de buma prompta e regular
Admini tra, ão de Ju tiça nos casos crimes, por
ser principio certo ,e ind:lJlbitavel que quant0 mais
prompto rô!' o castigo, e qua'flto mais pro!'CÍBlo
fôr ao commettimento do crime, tanto ~erú mais
ju to e mais ulil, attendendo aos fins a quc se dirige a Ju tiça Criminal; vi to flue por buma tal
lJ1'omptidão se poupa ao 1'éo o tormento deshumano e superfluo que resulta da prolongação da
incerteza da sua orte, e da detenção nos carceres, além do tempo que a necessidade eKige, e
que não deve ser mais durad0ura do (rUe mI' absolutamente preciso para a organisação summaTia
do proces o; acel'escendo a oonsideração de que,
deu rindo-se , ou prolongando-se a applicação da
pena, e deixando-se correr bum 10ngo intervalJo
entre o commettimento do delicto e o soITrimento do castigo, se perde a utilidade que se colhe
de huma tal correcção, pois que
não excita a
mesma impres ão que inspiraria se fosse promp'tamente executado; sendo certo que 'na classe
vulgar he a as oeia ão de idéas as mais proximas
e immediatas a -que regula e excita a sua sensibilidade' attcndendo a estes ponderosos motivos,
.ou senido detel'minar o seguin te.
I. o Iilaverú na Ilhas dos Açores huma Junta de
Justiça Cl'iminal que deverá ~cr estabelecida na
Cidade de ngra, e será composta de hum Presidente e eis Vagaes effectÍ'Yos, e dos extr3Gl'flinarios fJ.u~ se necessitarem para os casos Gocorl'entes.

;ú

2.· O Go'Vernador e Capitão General sf.l'á o
Presidente da Junta; na sua falta o Dispo, e na
falta de ambos o Oilloial Militar sobre quem tenha recahido o Gtlverno.
f
5. o Os Vo,gaes eITecti;vos serÍ!õ os Ministros
Letrados, residentes na ILha Terceira; e 11ão haTendo tantos quantos sejão precisos para completar o numero de seis, sel'áõ convocados para
supprir a faltas os Rachareis ,que na mesma Ilha
se acharem empregados no Real serviço, ou, não
o estando actualmente, tiverem antes servido lugares de letras; preferirado bum aos outros pelas
suas graduações e antiguidade; e na falta destes,
seráõ convocados os Ministros Letrado~ das outras
Ilhas que forem mais ,-isinbas; e succedendo o
o caso de e necessitarem Vogacs extraordinarios,
convocará o Presiden te aquelles Ministros Letrados que se acharem empregados nas Ilhas mais
visinhas, e na falta destes, os Rachareis que tiverem servido lugares de letras, e forem moradores nas JHas Ilbas, seg'undo melhor convier ao
meu Real seniço, e prompta administração da
Justiça,
L~. o Serúõ convocadas as Juntas pelo Presidente, que exercitarit no governo e economia da
mesma Junta toda a jurisdicção que compete aos
Regedores pelo eu respectivo Regimento.
5. o O Corregedor da Comarca de Angra será
o Relator de todos os processos que vierem á J unta; e naquella qualidade terá assento immediato
ao Presiden te no latia direito da Mesa: na falta,
impedimento ou ausencia do Corregedor da cabeça da Comarca, senirá de Relator o Pro,-edor; e na falta tleste, o Juiz de Fôra da Cidade
de Angra; e depois do Relator se assentaráõ os
Vogaes, e preoederáõ el1tre si, .segundo as SUalI
graduações e antiguidades.
6. o O Secretario do GO"tmil-o terá em seu poder o livro da distribuição dos proces~os, ,'upl'icada pelo Presidente; e nelle lançará as distribuições que o Presidente lhe ordenar; o mesmo
Secretario servirá de Cont<ldor, e leyará COffi()
tal e como distribuidor" os emolumentos que por
lei competem a taes Officiaes nas Ilhas dos Açores.
, . o Os Escrh'~es para escrever nos processo!!
de,'el'úõ ser os que seryirem com o Juiz Relator;
e na falta delles o serúõ aquelles que o Presidente houver de nomear.
8. o Servirá de Porteiro da Junta de Justica o
que o fÔr da Junta da Real Fazenda, e na m~sma
Casa e 1I105a em que se celebrão as sessões desta
Junta, se'/e1fectuaráo as das Juntas de Justiça; .e
por .este accrescimo de trabalho 'Vencerá o POl''teÍl'O a quantia de 20t/iJOOO réis 1101' anoo, sem
Bull'o ,r1<gllm emolumento.
_
9. o Deveráõ os prooessos sel'em remeltidos á
.Tunta dil'igindo-os no obrescripto ao Pl'inci'pe
Regente Nosso Senbor pela Junta ~e Justiça das
Ilhas dos Açores. PQr mão do Secretario de Governo das mesmos Ilhas, do Corregedor da Comarca ou do Juiz de Fóra, etc.
10. o Sentenciarú a ;Junta em buma só e nitima instancia os réos de todos e qUa'6sqller orimes
que nã-o cOllbel'eln na alçada dos l\1'agistrados ter~
ritoriaes, Ú exoepçã.o dOI réos ~ceI68iasti(}08 e
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dos mllitares que gozal'em dos privilegio do foro;
porém as sentenças proferidas em Conselho de
Guel'l'~, que, na conformidade do Aviso de 16
de Abril de 1806, e do A1Yará com força de lei
do I° de Abril de 1808, devem ser remettidas
ao Conselho Supremo Militar, o seráõ á Junta
de Just.iça das Ilhas dos Açores; e nestes casos
nomearú o Presidente tres Vogaes l\lilitares da
maior graduação que se acharem na Ilha Terceira, e não tiverem impedimento legitimo para votarem; estes Vogaes l\lilitares tomaráõ assento
depois do R~lator, segundo as suas' gra'dllações,
alternan do os assentos e votos com os Vogaes
Letrados, praticando-se nestes casos, e no que a
elles fôr applicavel, o que dispõe o Decreto de
15 de Nove~bro de 1790; mas aquelles autos
que na conformidade do Aviso de 16 de Abril de
1806 devem sei' decididos a final pelo Governadol' e Capitão General, e pelo Corregedor da
Comarca de Angra, succedendo discordarem estes, serúõ taes autos desembargados pelo votQ de
mais hum Ministro Letrado, que será o Provedor,
e na falta deste o l\linistro de Letras que fôr
Vogal efIectivo da Junta que maior graduação_
tiver, com tanto que não seja aquelle que ti ver
servido de Auditor, que tambem não deverá concorrer na Junta para a decisão dos processos capitaes, para prevenir o inconveniente de ser Vogal em ambas as instancias.
I I. ° Nos cdmes capitaes, logo que os réos
forem pronunciados e presos pelo l\linistro Territorial, serúõ remettidos á Junta com quaesquer
outros autos originaes e devassas; e na dita J unta sedõ ouvidos e sentenciados verbal e summariamente.
12. ° Em todos os mais crimes os Magistrados
Territoriaes dadõ livramento orilinario aos réos
presos ou seguros; e preparando os processos com
todas as solemnidades legaes até os termos de sentença final, os remetteráõ á Junta, deixando ficar
os traslados, para nelta serem sentenciados em
lmma s6 e ultima instancia, fazendo juntar procuração dos réos e dos accusadoses para os termos
que na Junta se seguirem; e a mesma Junta
conhecerá de todos os aggravos que as partes interppzerem nos casos e processos criminaes, ou
seja por 'petiç,io ou por instl'Umento.
15. ° Quando succeda não se achar convocada
ã Junta, poderáõ as partes interpôr os aggravos
competentes para o Corregedor da Comarca, se
assim lhes convier.
14. o Deverá a Junta, com o parecer do Presidente, supprir qualquer nullidade do processo,
como fôr necessario para a averiguação da verdade e prompta administração da Justiça, guardada a fôrma prescripta pela Ordenação, Li v. 1°
tit. 5° § 12° e assento da Casa da Supplicação ele
20 de l\larço de 1606: e mandará aJunta fazer
todas e quaesquer diligencias necessarias para o
conhecimentQ dos facto e certeza das provas,
proferindo a final sentença, como fôr de justiça
e direito, impondo, quando condemnar a penas
determinadas pela Ordenação e leis do Reino, as
.quaes sentenças fará competentemente' executar,
admittindo com tudo os embargos que os réos
TOnlO

I.

'341'

comdemnados ofI'cI'ecerem contra as mesmas sentenças, e aos prcsos os segundos embargos que
pOl' direito lhes compettü', assignando cinco dias
para ofI'erecimento e prova dos ditos embargo ;
quando porém aconteça ser necessario mais tempo do que o de cinco dias para o réo provar a
materia cios embargos, a Junta, com o parecer
do Presidente, assignará o termo que parecer
convenien te.
15.° No tempo de paz, havendo sentença de
morte natural ou civil, de cortamento de membro ou de pena infamànte; e occorrendo as circunstancias que as Ordenações e leis do Reino
attendem, deverá a Junta, propôr a minha Real
consideração, pela Secretaria de Estado dos T e _
gocios da l\larinha e Dominios Ultramarino, suspendendo a execução, para que eu haja de resolver como julgar justo.
16.· Em tempo de guerra fará a Junta executar
as suas sentenças em qualquer qualidade de pessoas, no casos de espia, deserção para o inimigo,
sublevação, traição e motim.
17.' Poderá a Junta, com o parecer do Presidente, e pela plmalidade de votos, substar a
execução das suas sentenças, quando as circunstancias do caso, serviços e procedimento dos
réos os possão fazer merecedores da minha Real
clemencia, e deverú informar-me de todas a
circun tancias pela sobredita Secretaria cl'Estado,
para que eu haja de ordenar o que fôr servido.
18." Poderá o Presidente, com a pluralidadc
dos votos dos Vogaes ejfectivos da Junta, comutar as penas em todos os crimes a que não fôr
imposta a demorte natural ou civel, ou cortamento de membro, ou infamante, achando-se os réog
nas circunstancias daqueIJes que no caso de maior
pena devem ser recommendados a minha Real clcmencia.
19. ° Para haver sentença de morte natural ou
civil, ou de cortamento de membro, seráõ necessarios quatro votos conformes, observando-se
sobre o numero de, votos para todas as mais penas 'a disposição do assento de 9 de Abril de
1659, tomado sobre a reducção dos votos, estabelecida pela lei do Reino.
20. ° O Presidente não terá voto, votará sempre em primeiro lugar o Relator e depois os mais
Vogaes, pela orç1em das suas precedencias, começando do mais moderno: quando porém estiverem empatados os votos, se procederá no
caso de pena ordinaria de mOl:tc oomo se determina na Ordenação Liv. 10 til. I' § 9°, e no
Decrcto de 14 de Abril de 1682, de"endo () Presidente da Junta mandar chamar osVogaes extraor·
dinarios que estiverem na tena, até se vencer
por dous votos mais a condemnaçãn ou a absolvição da dita pena; e não havendo na terra os dous
Vogaes extraordinarios designados no § 5°, deste
Alvará, votará o PresiJente; e a parte a que elle
se acostar prevalecerá: nos outros casos porém
que não forem de pena ol'dinaria de morte, votará
logo o Presidente, em que seja necessario chamarem-se os dous Vogaes extraordinario, ,. e prevalecerá igualmente a'parte a que o Presidente
se acostar.
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21. o Para que as sentenças sejão sempre pl'ofe27. o Quando os réos, que andarem soltos com
rida com toda a devida madureza e jnstiça, po- Alvará de Fiança, perderem as fianças, se applidel'áõ o. Vogae pedil' ao Relator os processos, cará metade dellas para a Casa da l\li eripordia
para os verem e examinarem em suas casas, e da Cidade de Angra, como foi d'eterminado a faconhecerem do seu iotrinseco mer'ecimento para VOI' da Casa da Misericordia de Villa Rica por
,'otarem egundo as Leis, e dS dictamcs das suas Provisão de 1 I de Abril de 1738; e desta porção
consciencias; mas nos processos summarios de cri- aFll1ical'á a Casa da Miserioordia metade para as
mes capitaes se obsel'Vará o disposto na 0l:denação,
despezas do hospital que administra, e a outra
22, o Succedendo haver na Ilha Tel'ct!ira o nupal'a o sl!lslento dos presos qne não tiverem meios
mel'o de. pesso'as qualificadas na conformidãde cle subsistir, e para criaçao de Expostôs; e a oudos §§ 10 e 5° do presente à.tV'árá para pl'eenche- tra metade que vem a restar, entrarú no cofre da
rem os Lugares de Vo~aesreff(jcliV'os, serú em tal Junta da neal Fazellda, pi\ra fazer face ás despecaso convocalla a Junta duas ve7JCS pelo menos zas da J un ta de Justiça.
em cada mez, para julgaI' dos crimes, aggravos
2S. o Os i\linistros que tiverem votado na cone expedientes do processos, etc. ; mas se, pOl' demnação dos réos de pena capital, não derel'úõ
falta de Vogaes effeotivos,
nocesliario convo- 'assistir ii execução, como foi determinado aO GocaI' os i\linislros Letrados das Qutl'as Ilhas, 011, na ,'ernador e Capitão General de Minas Cerae por
au encia tleUes, Bachareis que tiverem servido Provisão de 28 de Abril de 1746; e na falta de
Lugares de Lelras; deverá em tal caso COnyooar-se Ministro Letrado, residente com exercicio nas
a Junta de tres em tros mezes , afim de não di5- Ilhas dos Açol'es, que deva, ou possa as istir a
trahir tão amiudadas vezes os I\linislro5' do exer'- taes, execuções, nome'ará o Presidente da Junta
cicio das suas obl'Ígações ol'dillar-ids, e não aug- de Justiça para aquelle errei to o Vereador mais
mental' ade peza da Real Fazendo: pelas gra- velho da Gamara da Cidade de 'Angra; e sendo
tificações que mando dar aos Ministros quando mai5 de hum os réos que hão de ser executados, .
passarem do lugar das suas residoncias para assis- deverúõ assistir ú execução dous .Ministros Letirem á Junta de Justica.
J '
trados, havendo-os, e na falta delles hum Mi25.· Quando neceda profel'ir-se sentença con- nistro Letrado, e hum Vereador,. ou dous Vedemnatoria, se deverú impôr aos réos huma pena readores.
.
pecnniaria que na sua> iotalidade deverá ser 3ppli~
Pelo que mando, etc. Dad'o- no Palacio do
cada para as despez:1!pda Junta; e o producto de Rio de Janeiro, aos 15 de Novembro de 1810.tae contlemhàções será rccolhido no cofve da PRINCIPE com guarda. - Conde das Gahleas. Junta 'da Real Fazcnda com -as deolúações neces- Com os j'egistob eompetentes.
sarias e do estilo.
.. r
24.. o Os Ministros Letl1a:dós tftl~ cs~h'erem em
A VISO DE 15 DE NOVEMBRO.
aGtual exercicio nas Hhas dos Açor~s, e· forem
'I r
obrigados a s:l.hi~' das suas l'especth'áS resideneias
Manuscripto anllúintico-.
pal'a "ITem votm' na 'Junta de Justiça, vencerúô
Recehi a sua carta com data de 12 do correu·
a tilulo de gratil.icação Soo réis por dia, durante
todo o tempo que- uecorrel' depois que salrirem te mel), e a copia da 11elação que ha de f.ormar
d3 sua respectiva residencias até que pal'a el1as com. a sua informação, sobre o vencimento dos
voltem' e aos Bachal>eis, odnvocado para Vo- conductores das malas do' c!lITeio [h1ra havel'em
gae cxtraol'dinarios 'da Juntá, morad&res fóra da o eu pagamento, a qual acho lllU'itO bem feita,
Cidad de Angra e seu termo, SI} facilitará a gra- não dévendo porém incluir na relagão os postiti fi caçã'o' de 600 réis p01' cada dia que pela dita lllões €lue tiverem nssentamento na folha,' par,a
capsa forem obrigados 'a residirem na Cidade de evitar 000 fusão ou que se duplique o pagamento,
Mwra; e de-vel'áõ ser 'Pligas taes- despezas por e 'Para maio)', elareza , será bom que' se declare
despachos da Jtmta da R>e'al Fa:DeI1da,. 'e do pro- para onde cada individuo I eondlllz as mallUs j e
dueto das condemnações; applicadas para os g'as- sendo despid'o', declara<l" na mesma rela)\o o· {]UÇ
ficou em seu lll,gar, e de~ atrender talue'erno que
tos da J unta de J'Ustl~a'"
25.... Devel'ú o SecH~tla'rio do'GovcrnÓ', ba qna- Anselmo Nunes de Montes deixou de 'seqir a
lidade qu~ lhe he attribuiM p~lo § (5 deste :AI'- 24 de l\laio, para que o conductot que lhes subsvarh, re:metter á Junta da Real Faílenda no fim tÍtuio. não vença de mais j e quanto ao dous de
ue cada mez hum a l'elaç~ do. nomes dos 'reos Crrmpos que so achão pagos até o fim de Junho,
que tiverem sido 'condernfiados em penas pecu- está claro que, como ')obrã{) pela Thesou~'aria geniarias, da quantia da condcmnação, e das datas ral dos ordenados, tambem devem ÍL' io<;luicl08
das sentenças, para que a Juntb lia Real Fazenda C0111 os ontros. '
haja de manual' cobrar eiteoutiyame,nte as di~a!'
Quanto á fo]ll~a que lhe parece ter nessa- escorttlemnaçõés; na'fórm[a protibada a l'espeito das tação pará as asse.ntamentos e Botas de pagamenmais di. fda' dá mihba Real Fazenda:
'
to, rambeni. acho precisa para por ellG sé extra26. o As assi'gnà,turaS das senten~a3 da Junta biJ.'em 'llómente as relações ficand'O avel'badás, pO""
nos agg't'avos de instrumento, qUe para elIa se que as noras de pagamento só ~e devem pôr se Q
interpozerem, e das sentenças definitiva , seráõ Exm. Sr. Conde 'Presidell,te deOOI'Iilinar que S6Tegulada n{l oonformidade da Lei de 7 de Janeiro jão pagas p'or esta estação. DeQs guarde a Vm.
de 1,50; ma não haye<tá allsignaturas nos pro- COlltad'ol'ia geral da tel'ceil'a Reparl'i'ção do Real
cessos l\Iilitares.
Epario, em 15 de Novembro -de 18-10.-Franf;is-
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fi. 461'.
CARTII. DE

16

DE

l'\OVEMBRO.

l\lanuscripto authcntico.

D. João po'r graca de Deos, Frinópe Regente
de P.ortug'al e dos Algarves, etc. Faço sabei' aos
que esta minha' Carta virem: que por parte de
Hemique José Maria de Souza Galhardo, me foi
apresentado hum Alvará por mim assigrlado ,
registado nos livros do registo das mercês, e passado pela minha Cuancel1al·ja, cujo theor he o
seguinte: Eu o Pl'incipe Regente faço saber aos
que este Alyará virem: que eu hei por bem fazei'
mercê do offimo de Porteiro da ChanoeUaria Mór
do Estado do Brazil e das tres Ol'dcns Militares,
a Heol'ique José Maria de Souza Galhardo, c{)m
o ordenado estabelecido no Alvará de !2,2 de Ahril
passado j e mandó aos meuS Desembargadores do
Paco e da iUesa da Consciencia e Ordens etc. Hio
de 'Janeiro, 28 de Julho de 18oS.-PRlNCIPE etc.
- Pedindo o dito Henrique José l\1aria de Souza Galhardo, que, na conformidade do dito Ahrará, lhe fizesse mercê mandar passar carta em
fórma de propriedade do referido officio, etc. : bei
por bem fazer-lhe mercê, por Decreto de 25 de
Janeiro de 1810, da propriedade do olicio de
Porteiro da Chancellaria iUór do Estado do Brazil e das tres Ordens Militares, com a diITerença,
que em lugat dos 200;fj)000 réis annuaes que
tinha, vencerá 480:t/) réis, nos quaes vão incluidos
80:t/)000 réis para hum Fiel que selle os papeis,
sendo o mesino Porteiro obl'igado a pagar 'as
mais pessoas que para esse trabalho venhiio a sei'
necessal'ias, o qual omcio terá e servidl segundo a fôrma do regimento e minhas ordenações.
Pelo que mando, etc. Dado no Rio de Janeiro,
em 16 de Novembro de 181O.-PRINCIPE. -Por
Decl'etos de 15 de Maio ele 1808 e 25 de Janeiro
de 1810.
lillSOLUçiQ DE

18

DE NOV~MBRO.

'I

1I1anuscripto authentico.

A Junta da Fazenda da Capitania de 8. Pedro
representou, que depois de hav~r kazido em administração pelo anno proximo passado, os tres
principac contractos daqueHa dita Capitania, na
falta .ahsoluta de ordens, dividira e arrematára
o .contracto dos dizimas em ramos, os quaes comtudo não excedessem a 10:000:t/)000 ue réis no
triennjo, na conformidade da Provisão de 14 de
Maio de 1792, e que quao,do as im se tinha v-erifica do em a,lguns ramos, chegol!l a participação
que Antonio Soares de Pai'Va e seu socio bavioio
arrematado ne ta Côrte @ sOPl'e<;lito contracto;
que pal'u a qilia Junta, pl'oceder -acertadamellte
qualldo se apresenta e o refcI;ido arrematante
com as competentes oràcms., se 'Unticipava a 1'0~ar as seguintes ex.plicaçõelj': 1° se reputar-se-ião
llusoljí1S e .sem etreito as arr~matações de algum

uno.

dos ramos verificadas com ,'apta,joso preço, tendose guardado as olemnidades da lei, o que pl'O'
duziria funestas consequencias aos Reae interesaes; 2° se conviria antes preferir-se o merhodo
dos pagamentos em quartcis, que já tivesse~
pl'incipio este anno, altentns as urgencias da
Capitania, do que e peral', accumulada ainda a
folha militar de outros quinze, q le ja se devião
ali ás tropas j 5° se de\'er-se-ia subentender comprehendida na w.ta arrematação em ma sa o tertitario do Sul do Ibicuy, e t~da a Pro"incia dos
Sete Povos Ol'ieotaes 00 lBruguay, ou se contemplar-se-ião dous oo,'os rumOS que no presente
triennio se arrendnssem separadamente, vistQ que
era bem de presumir não haverem entrado em
linha de conta na presente arrematação ~ tendo
sido ali 'efficazmente defendidos quaesquer estabelecimentos, pelos notorios motivos da indicisão
com. que erão considerados, e sCI)do objeCtO dns
vivas discussões com que, nos primeiros cinco ou
seis annos que se seguirão á guerra de ) 801, o
Governo HespanllOl disputáril a legitimidade da
sua conquista, e até formál'a projectos de r~
vendica-los, e por i ·so só ha dous annos (depois das
IDudanças politicas do Reino) he ql,le se principjára a permittir que para aquelles terrenos conco.\"ressem novos colonos. Re llondeu o Desembarão pOd.e deÍAar
gador Procurador da Fazenda:
de se haver por muito improcedeqte e,de nenhum
. eiIeilo a a1'l'ematação que a Junta da Fazenda da
Capitnnia de S. Pedro fez do contracto dos dizimos da mesma Capitania, no principio do cor
rente anno, dividindo-o em ramo.s, como referea dita Junta na na conta junta, poi que não
teve para isso ordem ou instl'Ucções algWl,1as da
competente Repartição, segundo Se l'ecQn hece e
declara na mesma conta. He mani[est<lment~
arra tada e repugnante a applicação que pat'a este
fim fez a mesma Junta, da PL'oyi8âo de 14 de
Maio de 1792, ex:pedida pelp Real Brado de Lishoa para as arrematações dos contracto que não
excederem a 10:000:t/)000 de J'éis, por isso que o
C3ntracto dos dizimos de que se tratn, exced.i~
muito na sua totalidade a esta quantia (ha,-endo
sido arrematado em 40:ooo:t/)000 de l'éis pa ultima anematação ant~cedente)" e não podia ser
licito em taes circunstancias dividir a sua totíllidade em ramos, para que não excedendo este
iI mencionada quantia de ! o:oo:jj)ooo de réis (sendo computados sepal'adameJ)te), se fizesse oavilosamente a sobl'cdita a'-il'elllatação, p.ois que se
isto potlesse te.r lugar e se tolerasse, não haveria
contracto algum, por maipr que fosse a importancia da sua totalidade, .que não estivesse no
alcance das respectivas ,Juntas para ser arremata~
do, porque facilmeQ,e se dividirião e.m ramOS
que não excedessem iI menoionada quantia <kl
l-O:ooo:tt>ooo de !·éis. Tenho, á "ista do exposto,
p!?r certo que a obredita arremat<lção não ó ha
nulla, improcedç::l(-e e de nenbu,m etreitD~ ma
até crimino a, porque teodo a JUflta uJ!imaJ;l'lente
recebi.do a Provi ãQ do Real Eral'ip desta Côrte,
expedida em 27 de Outubro de J 808, par/! fatOl'
pôr a la~oll estes e outros ,n~ais contraotos, e -O,1P
conta do result.ado com os seus lanços, infor-
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mando sobre a idoneidade dos lançauores, ao fim arrematação, O que tudo se deverú consulfar asde que se podesse conferir a arrematação deIles sim a Sua Alteza Real. Parece ao Conselho o
a quem mais vantajosamente lança se, e melhores mesmo que respondeu o Desembargador J?rocucondições propozesse em utilidade da Real Fazen- rador da Corôa e Fazenda, menos na ampliação
da: ao que satisfez a mesma Junta na sua conta da percepção dos dizimos dos territorios, de que
de 2 de Janeiro de 1809, àqui junta por copia trata a Junta na sua conta; porque os actuaes
com a sobredita Pro"isão; accrescentando, que arrematantes no acto da sua arrematacão não a
entretanto que Sua Alteza Real não resolvesse so- exigirão, tendo requerido outras condtções, e o
bre este objecto o que fosse mais util ao Real Conselho o não declarou tambem nas condicões
ser iço, ficava este e os mais contractos por ad- desta arrematação, não se achando comprehenmini tração ao mesmo que até então os adminis- didos nas anteriores arrematações"; antes entende
trava por conta dos ult~mos administradores. este Conselho, que podendo os dizimos dos soHe evidente que tudo quanto obrou depois a dita breditos territorios fazer hum objecto do augJunta sem nova determinação do mesmo Senhor, mento das rendas Reaes, se deverá mandar arreexpedida pelo Real Erario, he hum positivo at- !Latar ou administrar como a Vossa Alteza Real
tentado, nem se podia assim praticar incnlpavel- parecer mais utiL Rio, em 9 de Novembro de
mente, de,'endo conservar os ditos contractos na 1810.
mesma administraçã@ em que se acha vão , em
Resolução. -Como parece; e quanto aos diz.jquanto não se ordenasse o contrario; pois qu'e de- mos dos territorios que os actuaes arrematantes
via esperar que a todo o momento apparecesse no acto da sua al'l'ematação não exigirão, e que
arrematado em massa o referido contracto, em con- se uão achão comprehendidos n as condições do
. sequencia das diligencias pl'e~isas jú mencionadas contracto, darei as pFo"idencias necessarias para
que lhe havião sido comettidas, e do contesto que ou' se arrematem, ou se administrem por
da citada Provisão que para esse fim l·he l'êtra diri- conta da minha Ueal Fazenda, como fór mais
gida; sendo muito mais culpavel, attentol'io e re- conveniente. Palacio do Rio de Janeiro, 18 de
prehensivel, que depois de ter a mesma Junta Novembro de 181O.-Coma rubrica de Sua Alrecehido ultimamente a Provisão do Real Erado, teza Real. - A cita-se no Liv. 1 de Reg. de Conexpedida em 6 de Fevereiro do corrente anno, sultas do C01lfelho da Fazenda a (l. 24 v. até 26 v.
participando-lhe o resultado das refel'irlas diligencia (que era a arrematação do mencionado
DECRETO DE 19 DE NOVEMBRO.
contracto feito neste Conselho a Antonio Soares
de Paiva e José Vieira da Cunha) ainda procure
l\Ianuscripto authentico.
a dita Junta por meio da sua conta presente,
pre,'enir-se para não vel'ificar esta al'remataPor justos motivos que me forão _presentes:
ção, com o pretexto daquella outra feita pela hei por bem que João Joaquim de Freitas Henmesma Junta; querendo temerariamente que riqne e Paulo de Oliveira Costa, feitol"eS da Mesa
subsi ta e ta, sendo obrada cavilosamente sem da Abel·tura da Alfandega da Cidade da Bahia ,
jul'i dicção ou competcncia alguma, para que venção o ordenado de 150:t1J000 réis por anno ,
não perigue a fé da basta publica, e que dei- em lugar do antecedente. O Conde de Aguiar, do
xe de s.ubsi til' a que legal e competentemente Meu Conselho d'Estado, e Presidente do Meu
se fez no Conselho por ordem po iti "a de Sua Real Erario o tenha assim entendido e o faça exeAlteza Real, importando menos no conceito da cutaI' com os despachos necessarios. Palacio do
referia Junta, que perigue antes a fé desta outra Rio de Janeiro, em 19 de Novembro de 1810.basta publica, em que concorrerão circunstan- Com a rubrica do Principe Regente Nosso Secias mais recommendaveis, e mais que tudo o sa- nhor. -Extmhido do Liv. 2 de Reg. de Decretos
grado nome de Sua Alteza Real, q\.le a eIla man- ,dos annos de 1809 a Julho de 18 I 1, a (l. 181 V.
dou proceder. Deve-se portanto responder á mesma Junta nesta conformidade, estranhando-lhe
PROVISÃO DE 19 DE NOVEMBRO.
muito severamente este procedimento, e a falta
de subordinação que teve ao Real Erario com eIle;
Manuscripto autheutico.
ordenando-se que, sem demora ou outro algum
O Conde de Aguiar, do Conselho d'Estado, etc.
embaraço, haja por nulIa e de nenhum effeito a
sobredita arrematação do referido contracto, fei- Faço saber á Junta da Real Fazenda da Capitania
to em massa neste Conselho aos sobreditos An- do Ceal"á, que ao Principe Regente Nosso Senhor
tonio Soal'es de Paiva e José Vieira da Cunha, foi presente a sua conta com data de 25 de Fevena fórma do seu A.lvará de correr, dado em 12 de reiro deste anno, em que expõe as difficulrlades de
Fevereiro do corrente anno, e das outras res- convocar os Arrematantes dos dizimos Reaes da
pectiYas condições; ficando assim na intelligen- mesma Capitania para darem os seus lanços, e
cia de que esta arrematação comprehende ma- serem remettitlos ao Real Eral'io, convocando-se
nifestamente todo os diúmos da sobredita Capi- novamente os r.icitantes para ratificarem os mestania, e por con equencia as dos territol'ios mos lanços, sendo o resultado, (lU não appareceenunciado na refel'ida conta da Junta, que ficão rem por morarem em grandes distancias, ou offeao Sul de Ibicuy, e na Provincia das sete povoa- recerem lanços muito diminutos em prejuizo da
ções orientae do tJraguay, porque já erão per- Real Fazenda, esperando por. tanto aJunta a
tencentes á mesma Capitania, ao tempo desta competente ordem para se effectuar ahi a arrema0
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tação 'dos dizimo.> Reaes, tomo agora se têm pra- Nq-v'élnb\'o' de 18to. -Com a ru)jtMa do Prihc!ipe
ti'cado. E tendo-se consideraçãd ii dita 6'onta e Regente Nosso Sedbor.
t
')
•
i'
informaçoes liue houvêri1o a eslé respeito, foi o
.' ,
mesmo Senhor servido mànélar àutorisàr a essa
PROVJS~Q DE 20 D~ NOV>E~mno.
Junta pa'ra proceder defiriitiYamente ii ar:re'rtiaManu c 'ipto authéntido.
tãçãÔ' 'dos contractos que ,lhe re peitão, IJcaQdo
,
I
na intelligencia de quê' sé'de've excluir da meshIa
DI IJ oão, por graça de' Deas, P incipe Regente
arremata'ção o dizimo do algodão que deve ser
admini trado por conta da .Real Fazenda, 'sendo de Portúgal e dos Algarvés l éttl. Façb alieI' a "v{J
arrecadado nes.a Cá'p'tanül ôa tI).ãb'do comprador; Pl'ovedar da Oomarca 'da IlItà da Nlâdeira 1 'que
déduzidas as despezas do seu frqtlSPOI'té' em bene- constando na minba !ie;fl, prMençll' o descuidb e
ficio do Lavrador. até er di1,Í1 ado dó mesmo deSlei'xamerito em qué tentllés lpstado, e o 'inài
módo que se maadol.) adoptar Ji:\l::fefrlattlbuêo~ c Pro,'eôores, em culilprir' a db'rigàçõe do vos o'
se pratioa nesta Càpitàn'ia e Ô'a J.da BaMa ii res- cargo, . que .'TOS são incumbidas pelos Regimenpeito do assucar'~ e pOr{lue a maior párte dó ar- tos, ILeIs, Ahrarás e ()lllel1s minhas; e múito esgodão dessa Capitania vai para a de Pernambuco, peciá'lmente óO que respeita á arr'ecadação dós
aonde o 'mercado he m'áis exte sO', a pessoa que. legados pio não cumpridos, mandadds applicá'
o conduiir p'ara algum po'J'to d~ embarque da' pela Bulia de 19 de Julho de 1805, e Ah'ará d~
mesma Capitania de' PernadJ.buco, leyará guia do ~ lIe' oi'emb'ro ôo meSmo anõo, ii Santa Casá
kdministrador deste genero em que deolare d Iiu- da Mi ericordia, e 'H oSpita.t dé Lisboà; res'U'Italldô'
mero de arrobâs que pagou para a apteseotat'-'Da desta falta de cumprimento não serem sali feito
Estação a que Se dirigir, aBól de não pagàr sb- 0$ impórtantes destinos a que são applicadbs, é
gnnda vez o clizimo do qUé já pagou"e ali teée- que muito merecem a rnipba R,eal áttençiio: fffi
berA li,uma 'certidão clecl'aratoria que se 11le dará servido, pelá niinna idírliediata ReSülu )Ib de' 15
gratuitamente p'ara se verificaI' a exactidão da's do borrente, ordenar, coni'o por &5td 'vos orde\1d,
remessas, sendo essa J ullta 'obrigadá a enviar que cumprais com muita exacçã'O e pontualidad~
cada tres mezes para Pernambuco buma relação' tO'do' Ó'5' de, étes e ob'riga 'ões' do' sso cátgíj,
das pessoas 'que de pacllárãó o dito genei'o, e de e qde' vos impõem as mio á! l1eis e ardens, e
que DtnnérD' de al'robas pàgárão li llizim:o para ser' múifo especiahnente vo's recollimendo a pron'Ipcomhinada com as guias que se;~presentúrão. ,']i; ta e exacta al'l<eca'daçãd 'do Lega'dos pios não
querendo Sua Alteia Rea~ an1mar a agricultura cl1IIJpi'idos, afim de que se verifiqUem: os utei
em beneficio de seus fieis va sall'os e do Estadlb ':' e 'pieào'sos pl:l'S a que estão destinados, com à
foi ouUo im sel'vido manéI'ar declarar que fica por rfiais possivel brevtlladé, ficarÍdd '!6s respón avéI
ota livre de dizimd o ql,godão ~ue se CO'osúmir p'/lt to'da a éo'ntratenção -e ómi Silo que tiverae'"
nessa Capitania, e sómenté a elle sujeitO o que se' C tiinpri-o assim', fazenilo' regr téir esta' nds livrO'.
cxportar para qualque'r outra, ll'a-venrlo- e conta dessa Pro'Vetloi'ia. O Prio ipe'Regente osso S -'
cQm essa isenção para 'er mrlis favóravel o, arbi- 0'11'01' o' mandou por seu t! ~edtal mandado pelo's
tramento da despeia d'a: conu'úcção dÓ 'g~nel'o que l\'líniSt'ros aiJaixo a signado's do seu Cons!elho , e
de'l'e e'r dizimado. O que se participa á ilicsma se'tts Desembargadores' do Paç'o. JoãÇJ Pédró lUayJunta para que assim o cumprá com a actividade nard da Fonceca e Sá a fez nó R.ib dI:: Janeiro,
e zelo que convém ao Real er'víço. Francisco dc a- 20 de Novembro de' 1S1O. --'- Bernardo José
Paula Souza lUotta a fez no Rio de Janeiro, em 19 de Souza Lobafo a fei esc'rever. - Paulo Fer!..
de Novcmbro de 1810. -Francisco de Paula Ca- . nánde Viatl'da. - Bernardo Jo é da Cunha Gu bral de l\lello a fez escrever.-Coode de Aguiar.- mão e Vasconéellos.'- "a me ma dát'a sé expedio
Ea;trahida do Liv. 2° de R'eg. Ge'tal das Ordens ea;- cü'cula'r a' torla a Pl'ovelforias.'-AJcha-se a {l, 40
~ v. dd rtv. tO de No'taçãó das '€h'dens que s'e ~a;pê'
pedidas tis Juntas de Fazenda, a fl:.. lÍ9 v.
I

de'rn p.la Me 1t do DéSembal'go do Paço, e â {l. 58 v.
dó Liv. , da COl1ta1'Ca do S'abt,;râ:.

_ _,_----I.

,

RESOLUÇÃO DE

,H)

DE

,

,

~O~EMBn9.'

Manuscripto a'ui:ltenlico.

II

PROVISÃO DE.
'U'

Os oJJléi,a-c'S aggl'egaHds á B'Ti~áda dá l\I'átÕin'H-a'
requcrêrão, aJ1légando estarem ém tudo regula-'
dos e d'enominàd'os eom os' Cdl'}'l'o-s d~ Arfi'll'l'eria
do Exercito, pelo § 'Jd dh Alvá-rá' l}e 15 de l\Fài,d
d'e 1808, e pedião'se 'thes pagas mil os s ns s Idos cOl'resl)ondentes as'suas patentes, pratica sc'"
gu'ic1a com os ,aggrcgados· aos' d'itferentes Regimentos e ao Estado Maio'r do Exercito. Pareceu
ao C onselbo, que', â TIstà dos d'oéumen to com
que- pro'Vavão o qll'C all'ega' ã'o, se fazião d'ignds'
de'dbter a gl'aça que preten'di'ãti.
'Rcsol'ução. - C'on1d páreéê, , lí!i1lio ma'Ddac!bJ
expedito as oI'Cl'ens tlecéssaúas. 'Pa'ço, em I9'dé
TOMO 1.

•
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rrt;a'nusodpto autheniico.

- D.- João por graça de Deos',' Ptincipe Regcnt
de' Portu'gal e dos AIganes, etc. Faço sifber a vó
Pró,-ecl\:l\' d{)s ré iduos éIa CorrHii'ca de Adgra, qu
s'endb' -v,stá na i'lfesa do De érlIIJargo' do' Paço ti
cudtà' elo Govel'nador e 'Oapilã: Gener'al de sa
Ca~lj't:àl1ia, DI. l\Hguel An~onió' det leílo,' de 5 d
Nbrll de' 1 09, em que me repl'e entoú"que, perS1iádído dà nece'ssida'de que hlívia' de dar providenéi'à.s sobre o:modó da 3i'l:eca'dação dl1s Legado
pios não cumpl'ido ~ oóYíl.' que' l!st ao onerada
muitas) ca a's dessas Ilhas 'qUe 'filéa'riãd arruirladá
pÓDdo~se em pratica ó e tab'e'le'c'ldtf. .'favor da l\ i:.
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sericordia e HO$pital de Lisboa, a que forão
appticados pela BulIa de 19 de.Julho, de 1803,
mandada guardar pelo Alvará de 5 de Novembro
do me mo anno, cobrando-se por inteiro e executivamente, s'e deliberava a ordenar que as di, vidas desta, natureza que não p.asséjssem de 50:t/:J
réis, se cobra s'em como até agora, e as que excedesse esta qrantia, se arrecadassem por hum arbitrio e rat,ejp ~o~erado, estabelecendo para este
fim hum plano '. que vos communicará com ordem
de.'p executar, e algllm,as 0Btras providencias que
julgára acertadas; pe 's\ladindo-se que esta,va autorisadQ' pal'a assim o praticar pelos §§ 62 da
Carta Regia de 2 de Agosto de 1766, e 7· da de
16 de Setembro d~ L7.99, mandadas observar pelo
Aviso de 29 de Março de 1806, que deLerminão
que nos casos ,imprevistos, e que necessilão
prompta pro,'iclencia possa o Go,vernadpl' e Capitão Genera'l dessas Ilhas deliberar. o que p_arecel'
acertado, dando depois conta para eu lho approvaI', ou ordenar o que mais convier ao meu Real
serviço; e sendo-me presente a Consulta que sobre esta materia fez subir a minha Real presença
o mesmo Trib~nal, tendo primeil'o ouvido o Procurador da minha Corôa e Fazenda: fui servido,
por immediata Resolução de 15 de Novembro do
corrente anno, conformando-me com o pareceI'
da mencionada Consulta, desapprovar ao referido
Governador e Capitão Genel'al o que praticou,
por quanto, supposto $ejão muito sabias as dispo:'
sições conteúdas nas ordens em que se fundou,
por se não po~erem acautelar e prevenir todos
o acontecimentos futuros e imprevistos, sendo,
necessarias ,muitas vezes providencias promptas
para lião perigar o bem do meu Real serYiço;
com tudo a forma de arrecadação de Legado.s pios
não cumpridos não podia por elle ser considerada como hum caso não esperado, que perigaria se rerJ\ediado não fosse promptamente, pois
que b,e deoid~do e regulado em lei expressa, e
incubindo a vos, e não lhe tocava o seu conhecimento, nem .se ~levia neHe intrometter sem temeridade e oITensa das- mi 11 has Reaes Ordens, que
"\'edão aos Go,'ernadores e Capitães Generaes ingerir-se 1)OS Ilegocios judiciaes, e muito menos
mandar logo eJ(ecutal' ordens que derogavão as
minhaslReaes decisões, sem mais participar primeiro, aguardando a minha Real resolução, 'sem
instar o CilSO, sem lhas requerer alguem, e sendo
o que se determinou contrario ao espirito da Legislação do Reino nesta materia, e ao Decreto de
22 de Maio de 1695 que repro,'a as sustatorias
em ca os semelhantes a bem da Misericordia e
Hospital de Lisboa, que não devião ser privados
do SeU direito de arrecadar a divida por inteiro
em facto seu, sem serem ouvidos, e por mero
arbitrio .do Governador e Capitão General: pelo
que houve por bem estranhar-lhe ,este procedi• mento, e adverti-lo pal'a que mais não pratique
factos semelhantes exce sivos da jurisdicção que
lhe confiei, e que contém a temeridade de revogar o
que está disposto em lei sem expressa determinação
minha: attendendo norém aos motivos particulares que me forão pJ;eS6Qtes, e por effeitos da minha lleal piedade e co!Umiseração: fui servido, em

beneficiQ tios administradores, que por qenstl'rayel .
omissão deixárão de pagaI' os Legados pios. a que'
esta,'ão obrigados, pel'mittir que o ratei0r' que
com excesso e transgressão das minhas leis foi
estapelecido, se obsene e execute na forma em
que foi disposto por mera ll'raça especial que jámais servirá de exemplo, e que somente se praticará esta vez, o, que vos participo para "ossa
intelligeucia, e para que assim o executei, E
constando-me outrosim o descuido e desleixamento em que tendes estado, li os mais Proyedores,
flm cumprir as obrigações do vosso cargo, que vo
são incumbidas' pelo Regimento, Leis, Alvarás e
mais ordens minhas, e muito especialmente no
que respeita a arrecadação dos Legados pios não
cumpridos mandados applicar pela 'Buli é! e Alvarás acima refel'idos á Santa Casa e Hospital de
J.ishoa, resultando desta falta de cumprimento
não serem 'satisfeitos os importantes destinos a que
são applicados, e que muito mel.'ecem a minha
Real attenção : hei por bem ordenar-vos,que cumprais com muita exacção e pontualidade todos. os
deveres e obri[ações que vos impoem as minhas
Leis e Ordens, e muito particularmente vos recommendo a pl'Ompta e exacta arrecadação' dos
Legados pios não cumpl'idos, afim de que se verifiquem os uteis e piedosos fins a que estão destinados com a mais possivel lll'evidade, ficando
vós responsayel por toda a contravenção e omissão
que tiverdes, Cumpri-o assim, fazendo registar
esta' nos tinos dessa p'rovedoria, O Principe Regente Nosso Senhor o mandou por seu especial
mandado pejos l\1inistros ab~ixo assignados do
seu Conselho e seus Desembargadores do Paço,
João Pedro l\'Iaynard da Fonceca e Sá a fez no Rio
de Janeiro, a 20 de Novembro de l810. - Bel'nardo José de Souza Lobato a fez esc\'ever,...-;Francisco Antonio e Souza da Silyeira. - Luiz
José de Carvalho\) Mello. -Acha-seall, 56a58
do Liv. 1" de Notação das. 01'dens que S8 expedem
(lela Mesa do Desemhm'go do Paço,
PROViSÃO

DE
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DE NOvmUlRO.

Man.uscripto alltheotico.

D. João por graça de Deos, Principe Regente
de POI'tugal e dos Àlgarves, etc. Faço saber a vós
Provedor da Comarca do Piauby, que constando
na mirlha Real presença o descuido e desleixo
em que tendes estado, e os mais Provedores
eoi cumprir as obrigações do' vosso cargo que
vos são inoumbidas pelo Regimento, Leis, A1varás e Ordens minhas, muito especialmente no
que toca á arrecildação dos legados pios não cumpl'idos, mandados applicar pela Bulia de 19 de
Julho de 1805, e Alvará de 5 de Novembro do
mesmo anno, a Santa Casa da l\lisericordia e
Hospital de Lisboa, resultando desta falta
de cumprimento não serem satisfeitos os importantes destinos a que são applicados, e que muito merecem a minha Real attenção: fui servido, pela minha immediata Resolução de 15 do
GÇlrrente, ordenar, comoipor esta )'os ordeno, que
cumprais com mui~a exacção e pontualidade to-
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. tIos o~s deverdS e obrigações do vosso cargo, e
que "Vos impoem as minhas Leis e Ordens, e muito
espec\almente vos recommentIo a prompta e
exacta al'l'ecadação dos legados pios não cumpridos, afim de. que se "V.erHiquem os uteis e piedosos fins a que estão destinados, com a mais possivel brevidade, ficando vós responsavel por toda
a contravenção e omissão que tiverdes. Cumpri-o
assim, fazendo registar esta nos li vros dessa Proveeloda. O Príncipe Regente Nosso Senhoi' o
mandou por especial mandado pelos Ministros
abaixo assignados, do seu Conselho e seus Desembargadores do Payo. Joiio Pedro Maynard da
Fonseca e Sá a fez no Rio ele Janeiro, a 20 de
Novembro de 1810. -Bernardo José de Souza
Lobato a fez escre,rer.-Paulo Fernandes Vianna.
-Bernardo José da Cunha Gusmão e Vasconce11os. - A c/la-se authenticado por Joüo Alvares
Nogueira, Escrivão dos Defuntos e A usente do Piaci.hy, donde 1)eio copia de que se ea;trahio esta.

DECRETO DE

23

DE KOVEMBRO.

DECRETO. DE

NOVEMBRO •

Attendenelo ao qu~ me representou o Conego
Magistral Duarte Mendes de Sampaio, Fidalgo
Re'itor do Seminario de Nossa Senhora da Lapa,
cujo exerdcio ficou ce.ssando em consequencia
de se teT destinado Q. referido Seminario para
accommodação dos Relig'iosos da Senhora do Monte- do 'Carmo desta Cidade,:. sou senido que pelo
Real Erario se pague .os quarteis pela folha respectiva a pensão annual de 400:tJ;0'00 réis , em
quanto eu assim o houver por bem e não mandar
o contrario, sendo-lhe Qontada desde o dia que
sabia daquelle exercicio, O Conde de Aguiar, do
Conselho de Estado e Presidente do meu Real
Erario , () tenha assim entendido e faça executar
com os despachos necessarios, não obstante quaesquer leis ou disposições em contrario. Palacio do
Rio de Janeiro, em 24 de Novembro de 1810.-·
Com a rubrica do Principe Regente Nosso Senhor. - Erctmlzido do Liv. 2° de Reg. de Decre~os
dos aMos de 1809' a Julho de I 81 1, a {l. 183.

Manuscripto authentico.
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Tendo mandado eSLabelecel' nesta Côrte e CiManuscripto autbentico.
llade do Rio de Janeiro, pelo meu Decreto ela
data de 13 de !\laio de 1808, huma fabrica Real
D. João por gl'aça de Deos, Principe Regente
de polvora, onde com toda a perfeição e brevida- de Portugal e dos Algarves, etc. Faço saber a
de posshrel se manufacLurasse aquella quantidade vós Chanceller ela Relação ela Rahia, que, senclon,ecessaria não só para os differentes objectos do me presente o requerimento em que os vivandeimeu Real serviço, mas tambem para o consumo ros-e conductores dessa Capitania e mais habitados particulares em todos os ll,leus Estados do dores me rep.resentárão acerca da injustiça- e imBrazil e Ultramarinos; e achando-se já aquella prudencia das antigas Postpras por que se rege a
Real fabrica cm aCLual tl'abalho e' manipulação Camara dessa Cidade, a qual, apesar do Alvará
deste genero, precisando por consequencia, para de 21 ele Fevereiro de 1,65, aferrada ao repropoqer continuar com regularidade e sem inter- vado systema de restricções, e subtrahindo-se á
rupção no fabrico da polTora, grande porção de reforma della, continuava a executar' a Postura que
saliLre, principal mixto de que eila se compõe, obriga aos lancheiros a tirar licença, taxas, ree existindo igualmente a triste circunstancia da gimento e fretes, tudo em damno grave da uti"'uerra, que obriga a tomar justas medidas para lidade e prol commum de todo este paiz, e em
que o salitre não possa. sahir dos meus Estados: manifesto detrimento delles, que por cortar de
sou servido ordenar que, da data deste em diante, huma 'Vez taes prejnizos me otrerecião hum plano
fique sendo prohibida a exp,oltação de salitre para de reforma, pedindo·me a'sua observancia, quanfora destes Estaelos do Brazil em navios nacionaes do depois de examinado se conhecesse justo: atou estrangeiros e por conta dos mesmos; poden- tendendo ao referielo, e ao que com audiencia da
do porém só exportar-se para o Reino de Portu- mesma Camara informou o Governador e Capigal, depois de obtida a necess~ria licença pela tão General dessa Capitania, a resposta do Pro;competente Repartição da minha Secretaria de curador da minha Corôa e Fazenda, e ao mais
Estado dos Negocios Estrangeiros e da Guerra. que se me expôz em consulta da Mesa do Desem·
O Conde· tIe Aguiar, do meu Conselho de Estado, bargo elo Paço, com cujo' parecer fui servido
lHinistro assistente 3,0 despacho e Presidente do conformar-me por minha immediata Resolução
Real Erario, assim o faça executar, expedindo a de 29 de Maio elo corrente ~ hei por bem, regeitodos os Juizes e Administradores das Alfandegas tando o plano proposto, ordenar se proceda a
as competentes Oi'dens para que assim se execu- . formal' novas Posturas na forma da Ord. do Jjv. 1·
te. Palacio do Rio de Janeiro, em 23 de Novem- tit. 66, § 28, presidindo "OS, em vez dO' Ouvidor
bro de 1810. -Com a rubrica do Principe RE;"": da Comarca, ás sessõe~ que se fizerem, para que
gente No,sso Senhor. -Ea;trahido do Liv. 2° de se' estabcleção as que mais can vierem ao meu Real
Reg. de Decretps dos annos ck 1809 a Julho dI> 181 1,_ serviço e :fO bem dos povos, e mais quadrarem
ás 'circunstancias do. tempo e estado da agricultua {l. 192 V.
'"
ra, e commercio interne. E por isso mando a v6s
e aos Officiaes da Camara dessa Cidade, que,
tendo em vista a differença e mudança dos tempos, a franqueza e liberdade que fazem medrar
,I.,
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o commercio, Ei a I abundancia e florecer a industria, procedai a .oovas,'posturas"cpm_aque~la ~o
teireza, imparcialidade, circunspecçao e JustIça
quê de vos confio. -Cumpl1i-o '~ssim. O Principe
Regebte Nosso Senh01' o mandou por seu 'especial
mandádol, pel~ l\linistros' abaixo >assignados -dó
seu Conselho e seus Desembargadores do Paço.
JOãO Pedro Mayrra\'u dá FonseeaJ'e S~ a fez no
Rio de Janeiro~ aos 28 de 'Novem1>r00 de 1810. - ,
Beroardb José de Souza Lobafo á fez escrevel1.lJosé tle OH eira 'Pinto Bo~lho 'Mosqueira.A. c/la-se li {l. M c ~6 do ILiv. 1'" de. notaçãu das ordens
que s'e ea;pedem pellt Mesa. do Dcse'mbal'go do Paço.
,I
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O Capéllãa M6.Dldas AFrnadas l1om&e. Capellãe.
l\lór dasl Armada 'no Departamento de ~Qrtugal,
ao' ]>adl:ei M.e nre. !I)outor FI'. J,UL'l. José da Costa
OOoUlO; l\1inis.lTà 'geral da C'ong,l'cgaça.o da terceira Ordem de S. Franci co exi, tente em Lisboa, o qual nomeará dos Religiosos da dita Ordem os Capellães que lbe forem pedidos por ordem do Commándante das fOI'ças nava'es, ou de
seus delegados.,. pp.~·a er.n:bil,l:cllrem a bordo dos
navios da Esquadra Portugueza ,. naquel1e dito
d'epartamedt<}'" outro sim deflermin-àril ao €apellão
l\ló'i' efeito que píand'C' (1'a cl'Íta COllgr~gaçã1.() para
es.th Capilar, o 'rridtOT numero de Iteligi(lHlOS :q'1le
lhe fôl' pos i-vel em os diJrerer\fes navios ta Real
Corôa', que para este porto se tranSp01't'arem', e
que ig almCdtetlrii as h~l)li'ma'~ões' tlãS(C.àpellães
d'os navió nIDré'àntés na conl'otmià>ade d 'eónsul!ta que b~'Íxou â":Real Nnta do CommercilH fia
quál ordena qne não 's~~lrá' na'vio algum do 'Porto d'e 'Lisboa e'm Capel!J'ão, e que e te séja IlabilHadb pelo' eapel1ão i\lar das Atmada-s. QU'a.rte.JIC>"'Ch'eral àa"llI'nl'inlia,r'em' 2'8 de Ow!mbr0 de
18'xo.'-Com a rubricaI de Sua Alteza o Serenie-'
si,mo Senlfor Infante Almirante General. .
• i...
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D~l 2,9, DB l'jiHiEà;lBRQ,

Manl1scriptb at\füeH~ico.

,
Requerendo lVhmoel Pereira de AolmllÍ-da l\lom.r!l, segundo Tenente di!' ~l'igadrr .Rleal dai i\faril-,
ulia, a ua p'assngem no 'mesmo posto para 01
corp do (i)fficiaes da Arread'a, com o fundU""
menfo' nae êI tl'e' ter oompletaào RU UmversIdad lO curso mathematico-~ e d'eyer se ellllpl'cgal:'
na Pariàqla 'para culti·val' os seu estudo t,lr ori-·
co na pratica dlá na-vegaçãó,'o qere se lbe não pIlO~1
porCionà1va tbtn fl'equebcia er'l'tn'do da llrjo:adaj
m'a tambem por erem os Officiaes,deste corpo,
conforn1.e a lei tie sua creácão, analo~o!1 aos ela'
ArxÍladal , fói mantlado coó· ultal' o (i;on e1ho >do'
Alfuirantado em r.i boa, que foi de parecer e lral'
o obreclito segundo Tenente na50lrcun tarloias
die obter n "el.]ueridà passag-em, por 1!ell 'este C'l'
e tbdo màtll' niàti o e de. ejar applica-'fus á 'ua-'
nrração por e o cor'po dIa ,Br'ig'adâ árlàJog~ a01
dIa Ai' ada ~ e pOi'que 's Hávi~ó con~cdido iguae
r

passagens em divet'sas occaslOeS~ Sua Altela I'e-'
solveu em 122 de No,'embvo de 18,ro'.'-':" Como
parece. I
',
I I
• "
~.

3 DE i Dl!ZEMBR<J.
eoIl. TIraz'.

ALV.ARA.' ,.DE
, t

, " .r

!
Eu o Príncipe Reg~nte fáçol sabelll aos que o
presente Alv&rá com forçalde lei virem, que teneIo.
estabelecido providencias nO' Al.valJá de :3 .de J'unho do anno prrssado, qlle declarou em algumas
pa-rtes o de 27 de Junho de 1808, afim não so de
estender a. imposição da decimá a todos os pred'ios
urbanos deste Estado e Dominios, situados nas Cidades, Villas, e lugares notave.is, mas tambem de
fazer mais facil, prompta e. menos pesada aos ,
meus fieis vassallos proprielarios dos referidos
predios a percepção e arrecadnção; tem mo trado
a experiencia que não fOJlão hastal'ttes nc ~a parte, ,'eriticando-se mais atrazamentlls e embaraco
no pagamento, de maneira que não tem podido
entrar nos meus Reaes COITeS o producto deste
imposto nos pra.zos determinados ~o obredito Alvará de 27 de Junho de 1808, sendo tambem
huma das causas a difficuldade de se fazerem dous
lançamentos em cada hum anno, aliás desnecess-arios, porqlle pagando o proprietario < conecta,
não importa que se mudem os in'quil{no's" além
de não ser cosLume no paiz alugarem-se ns casns
vor Seis mezes, o que fez preciso em Li boa hadOllS Jlan!(amentos, e de '~el'e'm por -vÍa de re:'
gra poucas as mudanças de plloprietai'iO's ; e podendo estê inconveniente pl'eV'cmir-'se, sen dq
obriga'd'os' os donos dns pl'edlOS á' 'd'cclara'r as
albea~ões que delles fizerem. E' sendo muito util e
justo eID' mater,ia de legislação sobre ·impo tos
ajl!Jlntal' a cer~e'za, exactidãd e p\'omptidão 'do pa:!
gamento com a facilídade e sU'êl'\'idade da àrreca'd·açãO', para que niiu bajão extravios e diminuições
no P'l'otlucto, nem se molestem o~ collec'tados
comi graiames ae necessarios, nem falte'm os
pe.gan1~ntos nos tempos a'prnzados com ~)rejuizo
des fins a qne devem ser applicb.dos em beneficio
ela manutenção' da cansa'pu&l'ica' : quel'endo evi il.r
este,' damnos, e estab'eTec'er mai~ implibilla'de'"
ordem e regularidade nos lançanientos, c facilljdade e promptidão na colJrança : hei' pOl! benl, em
arnpli'ação r:r declaração d'os sobred'iLoS Alvarás',
qu~1 fiCai-ao em sep inteiTO .yiigor em fu'db que não
r~r por este derógad'o', d'etérmina't o seg~inte. 1 ,
1'. o Daqui em díante' far-se-ha bum so laliç'ame~1to, e huma só cobrança em cad" hum anu,o.
(!) làl~çamen~o começará no mez de ,um, e se
findará quanto anles j e para: e"iral' 'con-fl:1 ões t;
diffieumad~s na arrecal'lação, todo o proptlé't'arlo
qú~ áliénar O' seu pred§o depoi d'e côncluiJd'o o
htnçamento, se á obrigado a decla'ra110 'ao respectivo ~'Pe'rin~naente para' mandar pôr a coO'\petente -rerba com o nome do' novo proJJtietario~
5>Ob pena' de que niio fazendo ti referida declaracã
antes de começar a cobrança, pagará pÓl' mulbta
a decima dobrada de hum anno, que pagava pelo
predio alienado.
2. o Não sendo necessario para a boa direcção
dos lançamentos nem o Deputado da clnsse do
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po-vo, p<H' não haTeI' decima de maneio, nem o debaixo das suas ol'dens á Junta Militar que manFiscal, por deveI' o Superintendente de Officio' do crear para dirigir o ·mesmo e_tabelecimento
llscalisar que não hajão faltas e excessos, e res- que sou serYido ordenar na fôrma dós seguintes
ponde~em os PI'ocuradores da minha Fazenda estatutos.
nos negocios desta natureza: hei por bem exTITULO PRIMJ::IRO. -Da Junta. 11'lilita7'.
tinguir estes dous lugares de Deputados das Juntas dos Lançamentos, e ordllnar que se compoA Junta l\Iilitar será composta do Pre idente,
nhão daqui em diante dos membros designados
no § {~. do Alvarú de 27 de Junho de 1808, me- que serú hum Tenente General, e sempre tirado
do corpo de Artilheria ou do corpo do Engenheinos os dous acima referidos.
3.· Pal'a facilitar mais a arrecadação: os pro- ro , e de quatro ou mais Ofliciaes \ (se eu a sim
prietarios dos predios em que houver furo ou fôr servido) eom patenle de Coronel ou dahi para
censos pagaráõ tambem a decima delles, des- cima; sendo hum dellc o Official Engenheiro que
contando-a no pagamento do total que fizerem fÔl' Di,rector do meu Real Archivo l\lilitar, e o
aos senhores llirectos; e nos lançamentos se lhes outros tres, os que, como mais baheis nos estudo
carregar!l huma e outra decima com a precisa dis- scientificos e militares, cu fôr senido escolher e
nomear para o me mo seniço, que exerceráõ em
tincção e clareza.
4. o Não tendo produzido o desejado effeito o quanto assim convier ao meu Real serviço e fôr
methodo de se nomearem cobradores findo o elo meu Real agrado, servindo o mais moderno
prazo de vinte dias, como foi determinado no de Secretario particular ela mesma Junta.
A Junta l\Iilitar se reunirá buma vez cada mez
Alvará de 3 de Junho do anno passado: sou servido instaurar a methodo prescripto nos §§ 17 ordinariamente, além da época do principio e
e 18 do de 27 de Junho de 1808, com a ue,liea fim dos estudos em cada anno, c extraordinariaconvocada, ou pelo seu Preexcepção de que o prazo ali determinado será o mente quando
sidente ou por ordem especial do Inspector geral.
de trinta dias,
Pelo que mando etc. Dado no Palacio do Rio As sessões seráõ em huma das aulas que se mande Janeiro, em 3 de Dêzembro de 1810. - PlllN- dará preparar para e te fim. A primeira, antes
CIPE com guarda. Conde de Aguiar, -- Com os. do principio do anno lectivo, terá por ohjecto a
admissão dos alumnos nas suas dirrerentes classes,
registos competentes,
. que scrúõ sempre admittidos POI' despacho da
mesma Junta Militar; e a consideração dos' objecDECR~TO DE 4 DE DEZEMBnO,
tos que se deverâõ levar á minha Real pre ença
pelo ln pector geral, seja para melhoramento
Coll. Braz. - Delgado.
dos estudos, seja para approvar ou alterar o
D, João por graça de Deos, Principe Regente compendios de que deverúõ servir-se, seja para
de Portugal e dos Algarves, etc. Faço saber a quaesquer.novas providencias que hajão de protodos os que esta Carta úrem, que tendo consi- pôr-se a beneficio do mesmo estabele"cimento.
deração ao muito que interessa ao meu Real ser- A ultima sessão ~'ersará sobre o tempo e f"rma
"iço, ao bem publico dos meus vassallos, e a dos exames, se a Junta julgar que deve propôr
defensa e segurança dos meus' vastos dominios, alguma alteração a e te respeito ao que aqui manque se estabeleça no Brazil e na minha actual do estabelecei'; sobre as informações uos estudanCôrte e Cidade do Rio de JaneiI'o, hum curso tes dOe todas as classes, que a Junta deverá fazer
regular das sciencias exactas e de observação, subir a minha Real presença na fórma que vai
assim como' de todas aquellas que são applicações determinaua; sobre a escolha dos Pl'of'essores ou
das mesm;.!s aos estudos militares e pratieos que outros Officiaes examinadores que a Junta julgay
formão a sciencia militar em todo os seus difficeis dever escolher para fazerem os exame ; e finale interessantes ramos, de maneira que dos mes- mente sobre as propostas dos partidos para os
mos cursos de estudos se fl)rmem habeis 01Iiciaes estudantes, que a Junta fará segundo a informade Artilheria e EngenParia, e ainda mesmo Ofli- ção dos Lentes. e Examinadores; e sobre a prociaes da classe de Engenheiros geographos e to- posta dos premios que se hajão de dar na fôrma
pographos, que possão tambem ter o util em- mais abaixo especificada aos que compozerem
prego de dirigir objectos administrativos de mi- memorias que mereção a approvação da Junta,
Bas, caminhos, portos, canaes, pontes, fontes e e hajão de ser publicadas pela im\>rensa, e que
calçadas: hei por bem que na minha actual Côrte tambem darâõ direito aos que para o futuro queie Cidade uo Rio de Janeiro se estabeleça huma rão propur-se como candidatos para os cadeiras
Academia Real lilitar para hum curso completo da Academia Reall'tlilitar: as outras sessões teráõ
de ciencias mathematicas, de sciencias de obser- por objecto a discussão dos pontos economico
vação, ((uaes a physica, chimica , mineralogia, e da disciplina tla Academia, assim como tudo
metallurgia e historia natural, que comprehende- o que possa dizer respeito e interessar o seu merá o Reino vegetal e animal, e das sciencias mi- lhoramento e dos seus estudos.
Ficará pertencendo ao Presidente da Junta Militares em toda a sua extensão, tanto de tactica
como de fortificação e artilheria, na fórma que litar a direcção dos estudos de mineralogia, chimais abaixo mando especificar; havendo huma mica e physica; ao Deputado Director do Archivo
in pe'cção geral que pertencerá aO Ministro e Se- Militar a direcção e assistencia aos trabalhos Geocr.etnrio de Estado da Guerra, e immediatamente desico.s, que annualmente se faráõ em grande
TOMO r.
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dimensões DOS lugares que annualmente a Junta
a excellente geometria e trigonometria rectrHinea
Militar destinar para o mesmo fim, c que seraõ
de le Gendre, dando tambem as primeiras noexecutados com a maior perfeição, e sem que ções da sua trigonomelria sphel'ica; abranpendo
nada haja a desejai' em tal materia; servindo-lhe assim hum pl'incipio de curso mathematico knuito
de modelo os trabalhos de le Roy em Inglaterra, interessanle, no (lual procurará fazer entender
e os de Delamhre em França. Ao segundo Depu- aos seus alumnos toda a belleza e extensão do
tado pertencerá o exercicio e disci plina das aulas, calculo algebrico nas potencia~, nas quantidades
e de toda a Academia, "igiando particularmente exponenli" as, nos logarithinos e calculos de ansobre a observancia dqs presentes estatutos, e nuidades, assim coroo familiarisa-lo5- com as forpropondo ~ Jnnla l\1ilitar todos os objectos que mulas de trigonometria, de que lhes mostrará as
julgar convenientes e dignos da ~ua deliberação, "astas applieações ; trahalhando muito em expara que possão ser levados a minha Real pre- ercita-Ios DE>S €li lersos problemas, e procuransença pelo Inspector Geral. O terceiro Deputado
do desenvrslver aquellc espirito de invenção que
da mesma Junta será destinado ao traçamento de nas sClelil'eias mathematicas. con duz ás maiores
algum polygono militar, que se construa no cam- descobertas. Na geometria e trigonometria de le
po para mostrar o ataque e a defensa dag. praças Gendre,. seguindo' o espirito do aUlor, procUl'ara
aos alumnos, e á assistencia das escolas dos ex;er- mosll:av bem o enlace dos princ~pioS de algebra ,
cioios de ATtilheria, tanto de peça, como de mOl'- dos, da geometria,. e na doutril'l'a ~os solidos dará
teim e de minas, que para o me,qmo fim se esra- todos· os principios que conduzem ás mais lumibeleceráõ com tudo o que fôr neC'essar~o para o' nosas- applicações da stereomelria, e fará ver
mesmo ohjecto. Finalmente o quarto Deputado· quanto os calculos dos solidos conduzem ás meassistirá ao reconhecimento de terrenos, C' ás ma'- didas de toda. a. qualidade, aos orçamentos de
nobras de tactica que se propozerem sobre o ter- tud~ o' que be contido em fórmas de corpos solidos determinados ou exactamente, ou por aproreno, para defender ou atacar, e este trab-alho
será sempre acompanhado de cartas militares que ximação; assim como na Trigonometria mostrará
os alumnos levantarem sem instrumentos e pOl' toda a extensão da Geudesia, e dará noticia das
m~ios praticos, mas deduzidos de grandes princi- . medidas deduzidas da grandeza do gráo terrestre,
pios theoricos, para tl'açarem nas mesmas cartas e da exacção e perfeição a que tem chegado nesas manobras qne propozerem, e hão de ser depois tes ultimos tempos esta parte tão essencial da
apresentadas á Juuta Militar, para que suhão com geometria que dahi mesmo tirou O seu nome; e
especiál l'ecommendação a minha Real presenç,a pão se esquecel'â de d~r exemplos tirados da celebre obra de Delambre; e nesta materia só se
pelo Inspector Geral.
A Junta me proporá todos os annos pelo Ins- explicará neste- anno o que fôr Gomprehensivel
pector Geral a justa retribuição que mandarei dar pelos estudantes, em razão das primeiras noções
a cada hum dos seus membros, segundo o trába- que receberem de trigonometria spherica, Os
lho e despeza que lhe causar a direcção das ordens alumnos destes anno terúõ além da lição de made que ficão encal'regados; e sendo este serviço thematica, outra de desenho de igual duração, e '
todo de honra, será esta a unica retribuição que que principiará logo depois que acabar a primeira.
O Lente do segundo anno repetindo e amplianmando conceder ao Pl'esidente e Deputados da
Junta Militar, deixando reservado a minha Real do as noções de cafculo já dadas no primeiro
justiça e. grandeza a ulterior consideração de que anno, continuará depois, explioando os methodos
o Presidente e mais Deputados se fizerem mere- para a l'esolução das equações, e dando-lhes toda
a extensão que actualmente tem, e procedendo
dores.
Quando o Inspector Geral fôr assistir ás aulas ás applicações de algebra á geometria das linhas
e exames da Academia Real Militar, a Junta Mi- e das curyas, tanto o do segundo gráo, como
litar lhe destinal'á nessas occasiões o lugar de hon- de .gl'ÚOS superiores, passar!1 depois ao calculo
ra que se lhe de,'e pelo seu lugar, e muito con- difIerencial e integral, ou das fiuxões e fluentes,
virá ao meu real serviço, que va, quando as suas mostrando os mesmos, e as suas applicações até
aonde tem chegado nos no~sos dias nas brilhantes
occupações assim lho permiltirem.
applicações á p.hysica, astronomia, e ao calculo
TITULO II. - Numero dos Pl'of~ssol'es , Sciencias que das probabilidades. O Lente deverá formar o seu
devem ensinaI', e dos seus Substitutos.
compendio, debaixo dos pdncipius ele, algebra,
calculo qiJl'ereocial e integl'al de la Croix, e tera
O Lente d.o primeiro anno en'sinará Arithmetí- cuidado de ir addicionando todos os methodos e
ca e Algebra até aS Equações do terceiro e quarto novas descobertas que possão ir fazendo - se.
gráo; a Geometria, a Trigonometria Rectílínea , Sendo notavel de quão poucos principios dedudando tambem as primeiras noçõe~ da Spherica. zidos dé experieocia se deduzem as theoricas de
E como os estudantes não seraõ admittidos pela mecanica, da bydrodynamica e da optica , estar[l
Junta l\1ilitar sem saberem as quatro primeiras ao cuidado do Professor apontar no seu compenoperações da Arithmetica, o Lente ensinará logo dio a facilidade com que se deduzem as consea Algebra, cingindo-se" quaoto poder, ao melhodo quencias que 'formão as mesmas sciencias, e abrir
do celebre Eulero nos seus e,xcellentes elementos assim o caminh.o que se deseja; o qué elle conseda mesma sciencia, debaixo de cujos principios guirá, se procurar dar aos seus discipulos o
-e da arithmethica e algebra de la Croix, formará conhecimento intimo dos principios de calculo,
o compendio para o seu curso, e depois explicará e se com ?1ão dextra lhes grangear não só a faci{
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lidadendo eatcul'o,. mas sallies·ensinar o modo de
adivinhar o. que luminosamente elle aponta, e
que muitas vezes o olho pouco oonhecedor não
sabe ('fistinguir, nem entender. em toda a sua
extensão. Os alumnos deste anno ter~õ, além
desta lição,. outra que será alternativamente,
bum dia de geometria descriptiva, extrahjndo o
essenoial da obra de JI1onge, e o outro de desenho ..
O Lente do terceil'o anno ensinará' os principios.
de· mec,!nica; tanto na statica, como na dynoamica, e os da hydrodynamica, tanto na hydros~
tatiGa, como na hydraulica, e regulará o seu
compeodio pelos ultimos tl'atados, que maior.
celebl'idade merecem" seryiod'o-lhe de base para
os-principios rigorosos das.duas sci'encias a obra de
FJ:an creu r , unindo-1I1e as applicações theoricas. e
pl'aticas qJle puder tirar das. excellentes. obras de
Pt:.ony, do Abbade Bossuet, d'e Fabre, e da obra
de Gregory;' devendo extrabir desta ultjma tudo
o.que toca a maohinas e ~uas applicações, de que
dev'erá fazer a explicação sobre as estampas, e
sobre os modelos que· successivamente se iráõ,
fazendo. construir para o uso da mesma escola ..
I'g'.I.1.almente deveril tirar da obra de Bezout, de
Rob.ins, das memorias de Eulero, tudo o que· toca.
aos.. prolJlemas dos proJecteis, de que· deverá dar
tlldos os.prineipias theoricos, afim que. depois no.
anno de Artilheria não tenbão em tal materia a
ocoupar-se senão das applicações praticas deduzidas dos-.principios tbeorieos. Os discipulos deste
anno teráõ, além da lição já determinada ". a de
dás-enhos em dous dias- da. seman3J,. que a.Junta
lU.i-litar destinal'l pal'a o·mesmo· fim.
O Lente do. quarto· anno explicará a,trigono,...
metria spherica de le Gendre em toda a sua extensão, e os principios. de optica" catoplriea e
di:optrü:a ;. dará noções de- toda a qualidade de
OGulos de refracção e de reflexão" e depoi& pas..
sará' a explioar o systema do mundo·; para o <ire
muito· se sen'irá' das obras de la Caille e de la
Lande., e-- da mecanica. celeste de· la Place; não
ent1'ando· nas ·suas sublimes theoJ'Ías ".porque para,
issú.lhe faltaria o tempo: mas mostrando,os gl'andes-resultados que elle tão elegantemente expoz,
e dahi' explicando todos os methodos para as determinaçõe das latitudes e longitudes. no man·e
na: terra; fazendo' todas as- observações com a
maior regularidade, e mostrando as applicações
conv.eniontes ús medidas geodesioas, que novamente dará em toda a sua extensão:. E~porá,
igualmente hum a noção das cartas geographicas,
das. di-versas projecções, e das suas aPElicações ás
cartas geogl'aphicas e ás· topographicas,. explicando lambem os principios das cartas. maritimas
reduzidas, e de 00"0 metbodo com que foi eons~
tnlÍda, a· carta de França ;' dando tambem noções.
geraes sobre a geograpbi~ do globo e suas divi-.
sões, As obra&' de· la Place ,. de la, Lande" de la:
Caille e a, introdueção> de la Croix" a gcograpbia.
de Pinkerton,. servir1'iõ de hase·ao comEendio que
deve forma):, e no qual ha de pnoeurar encher
toda a extensão destas vistas. 0s. all:1mnos. deste·
anno ,teráõ, além desta noção) outra, de physica,
excepto dous dias da. semana que será'õ appllciltlos aos desenhos das figuras e machinas perti:n-
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centes ás sciencias que estudão no mesmo anno,
O Lente de physica formará o seu compendio
sobre os elementos de 'physica do Abbade Bauy,
que nada deixão a desejar em tal materia quanto
aos nossos conhecime.ntos actuaes; tendo tambem
em vista o compendio de physica de Brisson ; e
o que julgu~ dever aproveitar das obras de Outl'OS
cel'ebres pbysicos.
N·o quimo ·anno haverú dousLcntes. O primp.iro
ensinará: tactica, e trategia, castrametação, fortificação de campanha {l reconhecimento dos ter-o
renos, Formará o seu compendio sobre as melho....
res obl'as que- tem apparecido sobl'e tão importante materia, seguindo muito para a primeira
parte Gui de Vernon, e para a ultima a obra de
Cessac, as beBas memot'Ías que' se ac.hãó ,no. lUa-o
nual Topogl'aphicJ, que publica o Archivo l\'lilital' de França.. O ségundu ensinará cbimiea, .dará.
todos os melhodos rlacimasticos para o conhecimento das minas, senindo..se das obras de La,·oisier,. Vauquelin, Fõ'urcroi, de la Grange,
eJlapta\,.. para formal' o seu compendio, ondefará· toda a sua app-licação.ás.artes, e á utilidade
que della derivão.
No sexto anuo.bavm·iJ· dous Lentes. O primeiro
ensinará de manhã furtificação J'egular e irregular; ataque e defeza das praças, principios de
architectura civil, traço e construcções das estradas, pontes, canaes e portos: orçamentos.
das ohras, e tudo o que mais póde interessar,
seja, sobre o..córte das pedras, séja sobre a força
e estahilidade dos arcos., seja sobre a força das
terras para de.rrubarem os edifioios ou muralhas.
que lhe são eontiguas. O Lente formará' o seu
'compendio sobre as melhores e mais modernas
obras.,. servindo-se das obras de Gui de Vernon,
das memorias do..Abbade Boss!Jet,.de l\Iuller,.etc. _
O segundo Lente ensinará mineralogia, excepto
em dous dias de semana que seráõ destinados ao
desenho, e se servÍ!'á do methodo de Vetner ;
demonstrando o gabinete 'de Pabit d'Onhêin, e
servindo~se dos elementos do cavalheiro Napion,
tendo em. vista Hauy, Brochant e outros celebres mineralogistas.
No setimo anno haverá igualmente dous Le!lteso O primeiro ensinará artilheria theorica e pra_
tica, minas e geoJIletrja subterranea, Formará o
seu compendio. para o mesmo fim; e para o de
minas poderá servir.-se do de Roza. O segundo
Lente explicará a historia natural nos dou Reinos
animal e vegetal ; d~vendo. explicar o systema de.
Linneo com os ultimos additilme.ntos de Ju~sieu
e Lacepede.
.
Além destes onze· Professores, oomprebendido
o· de desenho ,. haverá cinco Substitutos, e julgando-o necessario aJunta poderá propôr que se
estabeleçào Professores da língua francezl\., ingleza e alemã; e será. /}brigaçã'o dos Professores
substituirem-se huns aos outros, quando succeda,
nào bastarem Of>. Substitutos., de manei{il que
jámais. se dê caso· de ha,ver cadeiras que deixem
de ser servidas ,. havendo.alumnos que PO'~Q QU'V.ir as. lições..
.
Logo que· possa. formar-se· hU/Da bibliothcca
scient'ifi'ca e militall para' esta A:Gademi~ '. hand.
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hum Lente de historia militai' que servirá de bibliolhecario, e que no Gila \'0 anno explicará a
historia militar de lodos os povos; os progressos
que na mesma fez cada na~o; e dando huma. idéa
dos maiores Generaes naClOnaes ,e estrangeIros,
explicará lambem os planos das mais celebres ba-,
talhas' o que acabarú de formar os alumnos , e
os por~ no caso de poderem com grande distin~
ção ser verdadeirame~te u!eis ao meu 'R;eal ser:"lço em qualquer applicaçao que eu seja serVIdo
rdar-lhes.
Os Lentes serúõ obrigados a assislir aos exercicios praticos, segundo forem destinados todos
os annos pela Junta Militar.
Requisitos que devem tel- os Professores
e vantagens que. lhes (lcão pertencendo.

'tITULO 111. -

Depois da primeira eleição que me propon~lO
fazer será obrigação da Junta l\1ilitar pl'opôr-me
semp~e pelo I n pector ger~l os. Om.ciaes mais h~
hcis em cada huma das SC\CnCIaS, logo que hap
luO'ar yan-o ou algum Professor que de\'a ser jubio
- lab
'
lado,
ouoq~e possa relirar-se de I1Um lao
01'10so serviço por causa de idade. Na falta de Om.ciaes de distinctas luzes, porlcrú a Junta propôrme aquellas pessoas quc, ganhando premios e
havendo publicado memorias de conhecido merecimento, se fizerem dignas de serem nomeadas
a lugares de tanla consideração. Os Officiaes
propostos para Lentes effecti!.os e substitutos
deveráõ ler mostrado a extensao -das suas luzes
por memorias que hajão aprescntado, ou com que
hajão ganho premios dos que annualmenle se
publicai-em e propozerem ao publico.
TerÍlõ os Professores e SubSlitutos as mesmas
honra e graças que antcs fui servido conceder aos
Lentes das Academias Militares da Marinha e Exercito de terra na Cidaele de Lisboa, e ser-Ihes-ha
licito, depoi de vinte annos de exercicio da cadeira, o pedirem pela Junta lUilitar a sua jubilação: a Junta 1\1 ilitar poderá propô r-me e ta mcsma
jubilação, achando justo's motivos para assim o
fazer. Haverll toda a consideração para o adiantamento dos Om.ciac,s que forem Lentes, e que
nos exercicio geodesicos e de reconhecimentos
, aUlluaes e outros trabalhos militares, tiverem
feito ver que continl1ão a praticar e a distinguirse no mt~U Real serviço.
O Lentes leráõ ele ordenado, 'durante a sua
eiTectiYidade, {~oo:tiJooo réi anil uaes, além do
soldo da sua patente; e os Substiutos 200:tiJOOO
}'éis: ma~ tendo qualquer destino que não lhes
permilta ervircm a cadeira, não venceráõ soldo.
O Lente que forem nomeados não poderáõ ser
adiantados em postos, nem obter recompensa.s e
gl'aças, sem que cada hum dellp.s tenha organisado e feito o seu compendio pelo melhodo determinado nos estatutos, e sem que o seu trabalho
seja approvado pela Junta Militar.
Dos disciplllos, e condições que devem
ter para sel'em aU.míttidos, assim como das divel'sas cl~~s em que deveraó subdividÍl'-se.

TITULO IV. -

,Os l1iiciP.ulos que quizerem ser aclmitti.dos, s,~
(

dividiráõ nas Juas classes de Obrigados e V'bluntarios.
Tanto os primeü'os como os segundos, serúõ
obrigadl?s a pedirem a sua admissão á Junt-a Militar, que mandará proceder ao exame do que
sabem em aritbmetica; sendo todos obrigados a
terem ao menos quinze annos de idade, e a da~
rem conta das quatro primeiras operações, sem
o que a Junta não poderá conceder-lhes a sua
admissão. Os que souberem a lingua latina, grega, e as linguas vivas, occ.uparáõ os primeiros
lugares nas aulas, e seráõ os seus nomes postos
nos primeiros lug'ares nas listas que se publicarem da sua matricula, e quando forem depois
rlespachados, teráõ preferencia na mesma antig'uidade. Os Obrigados assentaráõ logo praça de
01dados e cadetes de Artilberia; vencerilõ huns
e outros o soldo ci farinha de Sargento de Artilbc'ria, e terúõ a prefere.ncia em todos os exercicios scientificos das mesmas aulas, sendo chamados a dar lição, e a todas as explicações; (:)
que com os voluntarios se não praticará com
tanto rigor, excepto com aquelles que mais se
distinguirem pela sua applicação e talentos.
Os Obrigados teráõ o priTilegio de serem súmente os que possão concorrer aos partidos que
mando estabelecer a favor dos discipulos que
mais se distinguirem nos estudos de cada anno.
Os Obrigados, além dos exercicios theoricos e
praticos da aulas, seráõ por turno destinados ab
serviço do Regimento de Artilheria nos dias em
que aJunta Militar assim lhes ordenar de acordo com o Chefe do Regimento, e de maneira que
o mesmo não prejudique ao seu estudo.
.
Não ha,'erá distincção alguma entre os ObrIgados, para se destinarem Íls diversas armas do
Exercito; e quando no quinto anno eu fôr servido nomear. todos os que houverem sido approvados em todos os estudos dos pl'Ímeiros quatro
. annos para Officiaes do meu Exercito, será a Junta Militar quem fará as propostas dos que devem
ser empregados em cada arma , tomando em'
consideração os talentos, o gosto e a applicação de cada llUm, de maneim que possa em lal
materia ter-se em vista o que mais particularmente ·convem ao meu Real erviço, e que l\'ahi
resulte a melhor escolha de bons Officiaes proprios para cada arma.
TITULO

v. -Das aulas e casa para os insti'umentos.

A Junta Militar me proporá no local que mando agora destinar para a Academia n~ilitar, o numero de aulas que poderáõ estabeLecer-se, e
aquellas que, como o observatorio e gabinete
mineralogico, poderúõ ser situadas róra do mesmo local, para se poderem dar as lições nos proprios lugares onde se fazem a,s ob~enaçõe.s, e
onde se mostl'ão os productos que se de.vem faur
conhecer. Igualmente me pr.oporá aqu.ella aula,
onde t;leverúõ executar-se as dçmonstrações da~
\lxperi.encias de physica e de chimica, assiC? como
local onde deveráõ guardar-se os instrumentos
que servirem para as medidas g,60desicas, como
0[> ,do obs,ervatorio, g~binete de physica, C3,Síl do,
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modelOjj das machínas de mecanica e hydrodynarníca, e instrumentos do laboratorio chimico, e
os locaes com'cnientes para outros uleis lTabalhos, c('haes, o de geometria dr,scriptiva, aula do
uesenho, e ú jardim botanico, em que se cultivem ólS plantas necessarias para o conhecimento
do systema botanico, e dos prir.cipaes gencros
e especics. Ser!1 igualmente obrigação da Junta
militar propôr-me o numero de serventes e guardas que serúõ necessarios para todos estes estabelecimêntos, e procurar que os mesmos sejão
servidos com toda a exacção e decencia, assim
como deverá tambem annualmente fazer subir á
minha Re;]l presença tudo o que se julgue con'eniente para adiantar tão interessantes como
necessarios estudos.
TI'l'ULO VI. -

Do tempo> horas das lições> dos dias
Lectivos e feriados.

O, tempo de cada lição durará hora e meia, e a
manhã se di"idirú em duas ou tres lições, das
sete e meia ou oito horas até ús onze ou meio dia,
nas diversas aulas que se houverem de estabelecei', Fica a cargo da Junta fazcr a divisão das
lições, de maneira que os discipulos po são fazer
todo o curso sem que haja encontro de horas nas
lições que devem frequentar.
Os feriados seráõ em primeiro lugar ús Quintasfeiras lia semana que não tiver dia santo; e além
disso' ha,'erú as ferias grandes do pl'incipio de Fe,'ereiro até ao fim de Março, e o mez de Janeiro
destinado aos exames, assim cOmO se conserval'áõ as ferias da Pascoa e Nalal.
O curso Icctho principiarú no Iode Abril, e
continuará ato ú "espora do NalaI, em que acaDará. ,O mez de Janeiro será destinado aos exames.·
Dos exercicios dim'ios e scmanarios,
e {ó1'ma dos ea;ames no fim do anno lectivo; assim
como dos que são obrigados a seguir estes estudos ..

1'1TULO TlI. -

Cada Lente será obrigauo a explicai' nos primeiros tres quartos de hora a sua lição ao discipulo, e depois procederú a faze-lo dar conta
da lirão do dia precedente, chamando aquelles
dos diseipulos que bem lhe parecer, e procura~
rá que a mesma exposição que elles fizerem possa ser util aos outros, de man eira que a todos
"eja proficua.
No sabbado ue cada semana fará o Lente repetir o q;le lh'er explicado em toda a semana, e
pJ'ocurar:'! fazer conhecer aos discipulos, não so
o npcessal'io encadeamento do que lhes tiver ensinado, mas ainda as consequencias que se seguem da verdades mostradas; e tambem os differentes methodos de as demonstrar, preparando-lJJes assim o espirito para tentarem descoberta,
e despertando o genio inventor de que a natureza
possa ter dotado algum dos discipulos.
Para o mesmo fim dará cada Professor aos
seus discípulos, de certas em certas épocas, problemas analogos ao aproveitamento dos discipulos; e inuicando-lhes o modo de os resolver,
deixará aos seus esforços a concIu~o .do trab,aTOl\lO 1.

lho, para assim conhecer aquelles qu e tem mais
talento e disposições para fazerem grandes progressos.
No fim do anno lecti"o a Junta lIl:ilitar 00mearú os Lente , ou aquelle Officiaes l\lilitare
que juntamente com el1es tleyem assi til', e fazer
os exames dos discipulos, e decidir da su~ approvação' on reprovação, u qual farúõ sem escrutinio, e em voz alta, depois de di cutirem o merecimento do candidato; obrigando-se porém PO!'
palavra de honra a guardarem o segredo do que
disserem, e obrigandQ-se a isso igualmente o
Secretario da Academia, que lançarú o a ento da
resolução que -e tomar. A fórma do exame sen'l
tambem diITeJ'ente, e se farú sobre todo o compendio que se explicará, escolhendo cada examinador o ponto que quizer, e dando o Jj"I'O ao
candidato, para que o leia ali, e depois explique
fechando o livro; pois que assim he que se púde
ficar no conhecimento quc o estudante sab<:
todo o seu compcndio, e está no caso de e -el'vil' delle em qualquer circunstancia quc lhe seja
n'ecessario; vindo tambem por este modo a evitar-se que hum estudante dc grande lalento c
pouco estudo possa fazer hum_ exame que seja na
apparencia brilbante, sem que elle com tudo conheça a doutrina que se lhe explicou em toda a
sua generalidade, de que deve dar conta. Deixo
comtudo livre a Junta, no caso que julgue muito rigorosa esta fórma de exame e susceptível
de abu os, o estabelecer outra fórma para os exames, c he que sejão fei.tos sobre todos os principios c regras geraes do compendio> e particularmente das doutrinas e materia declaradas nos
ponto que se poderúõ escolher e prudentemente
comhinar , para serem tirados por sorte pelo
discipulos que quize'rem ser examinados. Este
pontos seruõ arranjados pelo Lente respectivo, e
dep~ndentes da appronção da Junta Militar. O
discipulos porém que quizerem conOOITel' aos partidos ou premios que mando estabelecer para o.
mais benemeritos, além do exame as im feito,
se sujeitarúõ sempre ao exame na fórma que vai
apontada em primeiro lugar.
Depois de ha,'cr assim determinado o metl.od-o
que se ha de seguir nas aulas, quanto ao ensino
das materias que compoem o curso scientifico , e a
fórma com -flue se, hão de fazer os exames: sou
servido declaJ'U\', que o cur o completo só será
de obrigação para os Ofliciaes Engenheiros e de
Artilheria; e que os de Infanteria e Cavallal'ia
lhes bastará o primeiro anno do CUl'SO mathema, tica, e o pdmeiro anno do curso militar, para
poderem ser adi'antados do po to de Alferes ao
successivos postos; mas que será justo motivo de
preferencia nas promoções, quando concorrerem
Omciaes de igual bom serviço, o ter leito o curso
completo, e com boas atte-tações de aproyeitamento; e que igualmente cm tempo de paz, e
quando não houver occasiões de distincto serviço
militar, ou de demonstrações de heroico valor,
nenhum OfliciaI poderá pertender aos postos
maiores de Generae? em qualquer das armas que
compoem o Exercito nos meus Estados do Brazil,
'sem que mos.tre ter feito o curso completo do
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e tudo. militares, entendendo-se porém e ta dispo ição só a respeito daquelles que ass'entarem
pl'aça depois da data da ,Presente Carta de Lei; e
d.evendo tambem fioar reooiJhecido que os novos
amciaes se dererúõ prefer'ir, quando vierem a O(JDcorrer C()m os antigos pal'a as promoçõe de Generae , que não tiTerem os mesmos e tudos, e se
a(;harem em iguaes cil'tiunstancias de bom e actiyo
scn'iço, e daqueile valor beroico l"flle deve caractel'isar toçlos os Officiaes do méu Exel'cito. e) c;
Üfficiaes Engenheiros cm tódos o annos do curso
terifõ aula ele desenho; n9S quatro lJl'imeiros all~
nos desenharáõ Ogma c paisagem, e nos tres militares os· desenhos rolatiyos ils materias de cada
hum dos anno..
Depois do estabeleoimen \(.) desta Academia Heal
1\1iliLar, ordeno que até ÚS duas terças partes dos
Oméiae cm cada promarão Se prefirão c pl'omo~
yão todos ós que se mostraI'em alumnos da mesma
Academia, e mo trarem tel' completado o CUl"O
com aproveitamento e eredito, tendo ao mesmo
tempo exaota e varel'o'sa eonducta no meu Re'al
serviço.
,

TI'l'UL.o VlII. -

Das emel'cicias praticas.

minutós depois da hOI'a fixa, serúõ ap~1l1ados
eomo ausente pelo ~ uarda que a essa ]WI':l fiz.er
ponto; e só seráõ n'otade com a Glecl;jrocão ue
que oheS';'Il~ão:a temp@\lii'C"os mestres assilfr 001'dcnarem ,.,,'endo que süo bons e zelosos estudantes, e que houye justo moth'o para a demorq. Opon~o se pratjcara tambem-no fim das aulas, e o~
que ahirern antes d'o Profes DI' , teráõ ponto tle
au~cnles, ainda, que se rlltiras'em qLla.i no fim da
aula, sahro se hblilTer jl1sto motivo para, assim o
Faz,ei'em,. reconhecil1o pele ·Lente.'
"I
.
Guardarúõ' hum plJof'undo silencio' nas aulas,
excepto quando fOltem ch.amado a darem 000\(1
da-s suas licõe~.
I,
I
Pal'a eo~n os seus mestres se ha \ e)'{ló com c)
maior respeito e obediel1cia, e aos quc desobedecerem tres vezes, sendo puhlicamente reprchendidos, se recahirc ; potlerit Omest1'e expulsa-los
da aula, e dar cOflta fi. Junta Militar, para que não
50 fiquem para ~empre excluidos, llias possiio te:'
() casti[;'o que a Ju.'úta me conS1l1tar.
.,
Cada Irum dos Le,ntes serú' brigado 'a ter hU1J.1a
relacão das fil1tas (a 'aula dé cada hum dos se s
discipiJ os; e das ditas faltas, assim como do numet9 d~llas indispensa,'elmente, sob pena do meu
Real desagrado, quero se fllça nienção nas aLLe~
tações de frequencia da aulas, com quil os mesmos discipulos de,eráõ'instniir os seus rcqueri1
•
mentos.
Quaodb se fizerem oh'serTações ou exercicio.'
praticas, eraõ nomeados aquel1es qu'e de'l'em
a sistir, e esses se acharáõ sem falta ú bOl'a d terminada. Sobre tudo recomrriendo a todós, a . im
Lentes eomo di cip~lIÓs) que concortão de loJo
ó modo a procurarem. crue doste estabelecimento
I'êsl11tem as "antagebs qtIé me pl'op()rihb' para, eglmir a defensa e felicidade dos meus'po\'OS, e
que ponhão todo o esforço e diligencia, hun para
desêmpchharem b eu cargo, e os outros para
OOhs g'uirem o impo 'tante 'fim a que SilO destinados; lerhhl'ando'-se semp-re', '(rue o olho acti'1"
e Yigilante do seu soberano esl:'1 sempre prompto
para premiar os que satisfizerem as suas paternaes
_nstlIS-, e para castigar os que nãb correspondere I
a hum tão lou ... avel fim.
'

°

Qs Lentes sel:Ítõ obrigados, a sábü' ao campo
com os seus di·scipulos, para os exej citai' na pratica das op,erações que ,na,s aulas lhes ensinão. e
assim o Lente da geometria lhes fará conhecer o
u o dos instrumeóto , e a 'pratica, merlio(lo rUsLancias e alturas inacGessiveis, nivelando terreno
, tirando plano; em quanto os de fOl'lificação e
artilheria lhes mo 'lraJ'úõ todos os exel'cici05 pna...
Licos das sciencias qne explicito. TeE do popém já
deterqlinado, que à Junta l\1ilital' anmIalmàute
fa_ a xecutar pelo" seus I'e peoti:vos membros
operações geo.de icas em ponto gTande, e com
umma ex acção , a ',im como faça coostruü: hu.m
pol,n;'ono em que se pr'atirjuem as grali),de" lop6Dações' do ataque e defezilJ das pragas, e 'ig,ualmente
cnsine pràticameote @ methado ·de lm'antal' plantas militares 'sem instrumentos, e de traçaI' nas
mesma' quaesquer, marchas e mo,'imentos .,de'
Exercito, seja para ataoar, seja para se defender.
Ordeno, que a todas e ·tas operações assístão 0'5
r
..
Lente • e qLle elles me.lUOS as .exooutem, não só
TITULO X. Ifós pl"ivilegios e p'el'ógatitns da
para nino dos discipulos, mas ainda para que a
i
Academia RedrAfilítar. I
, r
Junta, a,aJlando o seu mereoimento, me cons.ulte
a ju ta con idel'a. ão dá que se faz.em merecéddres,
Os Professores da Academia ReallUiliLar, além
A. Junta l\lilitar terá. este objecto dos oxeroicio
do que já fica expresso ~ seu respeito, gozarilõ
pratico cm mui particular considCl'ação, e me todos os privilegias', indultos e franquezas que
DonsuLtarit tudo o 'que. iul.gal' c()lJTenientel par.a tem gozão os Lentes- da' Universidade de Cóim/'Levar o mesmos a maio]' gltáo, de perfeição, a15l'!'1 bra, SCI'ÚÕ' tidos 'ti h':.h'idos como mr.l11bros da l'u'lue o· di cipulo e Officiaes,'que oonoorrem a- culdátle de máthematica exi ~erttc na I.1ila unilér'·
o le trahalhos, -e formem oompl.etamente na' sidtlilc; sem que1entre os- Lerltes da A 'arlenlia neMl
arte da guena, o que narla nos exercjcios da mes- Mili~ar., e os de Ooimbra, se haja çe interpOr
ma pos ão encontrai' que lhes seja no'l'o.
d:ifferença t\JIguma, ainda a rcspeito daquellas
,I
I.
graças e fránquezas que l'equerem espeoi':!l e ex,J'Cl'l'l!LO r':t, _iDas' dispasi(iJ'e$ pe7'fjéttte71.ffi~ á bda I pressa mençã'ó, ;:pol"que 'quero qtie' tambem e re~
Ol'd'l!'m das anlas, e A cad~ia')
sempl~ ~ enlendão', e1ulguem éómprehendidos,
e Sél'Úõ~éonsjderados em tutlb e por tudo como se
'TQ'<10 o' e tudante de,em achm' se oas suas
l'ealtnente regessem as suas respectivas cadeiras
resp 'ti Ta. atüa ás h~11a em ~lue.se·del' fll'iocipio
na' mê ma Univêl'süiádé.
ii 'Ii~õc ; o >que se não 'acllMcm pIle eIntJs sei'S.
• els isoipults 'q ~'I'eg'itimamet1te f!'equentarem
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tcs e mais tra1)alho. academicos, e teril de ordenado 150:t/Jooo réis, além dos emolumentos que
a Junta lhe arbitrar pelas matriculas, attestações
e mais c!e,~pachos qpe os discipulos .hoLlverem de
requerer.
XITULO XI. -Dos p'al'tidos e premios.
A .Junta l\liliJ;~r nomeará igualmente os GuarDesejall lo uuiJrlar e lproJnQ1\er es~s estuuos e da;-instrqrp.ent,os, e os simples g,uardas, das quae~
conbecimentos, de que t:,lnto depende a seguran- lwm scrá.o Parteiro, e me consultarú os ordeça puhlica e a grandeza dQ estado, Qrdeno que l1adQs que deyerei conceder a cada hum dos SQem oaçlá, anno, except0 o· pl'.ÍUloiro, haja tres par-' bretidos. empllegallas., cujo numero se nüo pude
tido$, num de·yinte moecl1u"de ouro de 4i/i>800 fixar sem que primeiro se -.-eja o trabalho qu
réis caJa humo, ou~ro de. qninze, e o terceiro resultn rlq hom tão g~ancle estabelecimento; tend,e ç!ez moedas do mesmo valor,. que os Lelltes. do em ,'ista que us meS1110s empregdsl deveráõ,
daráo <lO tres discípulos que m(lis se· tiverem quaptA ser1possa, sei' daJos a soldados da minha
distinguido em cada anno; e.todós '05 Lentes '-0- tropa, <{ue não possão continuaI' no seniço mitarúÕ Il<l proposta que fizerem ú .Junta lnilita~', litaI'.
a qual a examipará e ~pprovarú, mandando pasE porque a oh ervancia .dos sohrediLos estatusaI' o legitimo titulO, para que '05 mesmos dis- tos seril de tanto serviço meu, utilidade publica
cipulo, po siiú c prar na Thesour~rja I geral das e..)Jcm commum dos meus vassallos: Jwi por bem
e me praz que se cumprão e gUárdem em tudu
trapasos mesmos partic\os. I
l
Da data de t(l minha ll:eal.disposiç-ão ~ estabe- e por Lu cio, ,'alhão oomo lei, e teo hão força de
lecimento da \cademia Reall\lilitar, fical:áõ oes- tal, estabelecendo-o assim de motu .propIlio, certa
sando os elS partidos de l0:tJ5000 réi.s por mez, sciencia, podeI' Ueal, pleno e supremo. E que(jue hayia mandado estabeleoer ne ta Cidade a' ro e mando que o mesmos estatutos sejão obfa \'01' dos qUe estudayão as soiencias mathema- servado em tudo e POI' tudo, sem alteração, diminuição ou embarg'o algum que seja posto ao
licas.
Ba, ootlo no Til. 4' -C'-oncedido aos discipulos seu cumprimel~to em parte ou em todo, e e
obrigados a ~\'I'açJ. de assenlarern logo praça de entendiio sempre ser feito na melhor forma e no
Soldallos e Câdetes de' i\.rtilhcria, ,-encendo o meUldl' 'sentido a' favol' da dila A.oademia Real
soldo e farinha de Sargentos de Artilheria; hei Militar, seu:; Lentes e estudante, e mai possoa.
pur bem declal'ar, que sómente ooutinuarúõ 11 della; havendo por suppl'idas toda as claU5Ulas e
gozar deste yenoimento os q:ue no eXaEn~ que:fi- solemnidades de feito e de direito que necessazerem r;nerecel'ctn plena aapnn
açãO, fioando rel'Ías forem para a sua firmeza. E del'ogo, e 'hfJi
1
1
dll~idos aos ()IJos de Soldado os que no ftm ue
por derogadas, para o~ sobreditos fins ómente,
cada anno se, não aoharem pl:omptos para sefem todas e quacsquer Leis, O,rdenações, 'RegimencX<\r1innc!os, P. os que forem reprovados; pois tos, Ahélras, Decretos ou quaesquel' outras disque I c da minha Real vontarie -o attender e pre- posiçõe que emcontrario do obreditos estatutos,
miaI' só a05 di cipl1los que se distinguÍl'ém pela ou de cada' hum delle , haja por qualquill' -via,
.;ua applioação e estudo; c dou igualmente todo módo ou maneira., posto que sejão tae qlle na
(l·poder ú Junt'l para 'lxcluir do estudo aos que fórma da Ordenação, que tambem derogo nllsta
fOl'e~ rl1prOVadlls, em 'dOIiS annoS suoo~ssi\'O~, e
parte, 'se bom'esse de fazer deUes especial tneode, qne náó' hom'er esperança que pos ao adlan- çãa.
taI;-se.
l
.
Pelo que Inando, etc. Dado no Palaoio <10 Rio
Desejando tambem anin:lar o progresso das de Janeiro, em 4 de DezemLro de 1810. - PnlN,ciencias mathematicas, de obsCl'vação e milil'a- CIPE com guarda. - Conde de Linhares. - Com
res, e 'promO \Ier o estudo das mesmas, san ser- os l' egistos comj>etentes.
rido mar.lclar ,estabelecer tl'es premias de 250;jj;
- - - - - - ' - ",
réis cada hum a faval' !los que em cada anno
DECRETe
DE 10 DE DEZEMBRO.
aPlese.ntal'em ú Junta IHilitàr J1Uma molhar e
l1t~is profunda memoria com alguma desóoberta,
I\'lanuscripto mlthclltico:
ou util applicação em cado humas uas sciancras
,o Conde de 4guiar, do Conselho de Estajá Ftpontadas" e a Junta fazendo examinar estas
momorias peJ.o· mais babeis Lentes, as fará pu- do, et'Ü. Ordene á Junta da Fazenda ua Capitablicar, fazendo .p(lgat·pela niestnn Tbesouraria os nia~e S. Paulo, que haja de sàtisfazer ali regularpremids' 'com que houver cOI'ondo as sobl'editas mente no primeiro dia de cada me?;, com principio
memorjas, pura as. quaes tamhem 'Propol'á mate- ero Janeiro pl'oximo futuro, ao Direotor dos mineiros suecos" G, G. Hedberg, a quantia de
rias ,,«pando assim o julgue comeóiente.
.
•
55~t/t>555 réis, imp0l'tancia do salario que com.'
TITULO dOI.-D.o Se~'8tario -e Gaurdu<üV7'.03 da Aaapete ao me mo Dil'ector, e aos quatorze artifices
demia, GLiarda Instrumentos, Guardas e,'PoT'!euro.
ulltleÜ'OS que com elles virão, na forma d:as1con.
diçoes da ua capitulação. Pplacio do Rio de.Ja,
,
A Junta i\Lilitar J;ldnaearit hum Gul\l'da..,livl1os, neiro~ .em la de Dézembro de 1·8lO.-Com a
que ·s.€l'Yirá tambem de S,eQI'e~al'io da Academia, ,. rubripa dú .l?llincip.c Noss.o Senhor. -f)a;tl'altido
o qJlllLescreverá todas. as suas resoluções e .c(m~' do Liv, 2°1 de Bag. de Decntos dos unnos de 1809 a
.
.
sutt-M, aS'Sim Icomo todas' as pr.EipQ ~s dos ,Len- Julho de I 81 I, a {l. .-86'v.

a dita.Academia, gozal'áõ elos 'mesmos prho;ilegios.
r: franquezas que se concedem aos estudantes da
'obrcdita Dili ,·el'sitlade-.

.

I

356

ANNO DE 1810.
PROVISÃO DE

10

DE DEZEMBRO.

Manuscripto aulbentico.

O Conde de Aguiar, do Conselho de Estado, etc. Faço saber ú J unta da Real Fazenda
da Capitania da Babia, que o Principe Regente
Nosso Senhor, por DeOl'eto de 19 de Novembro
proximo passado, de que incluso se remette a
, copia: foi servido fazer mercê a João Joaquim
de Freitas Henriques e a Paulo de O}i veira Costa, feitores da Mesa da Abertura da Alfandega
dessa Cidade, do ordenado"annual de 150;jj)ooo
réis a cada bum, em lugar do que antecedentemente vencião. O que se participa ú dita Junta,
para que, na conformidade do mesmo Deêreto, se
faça o pagamento dos refcridos ordenados, mandando-se-lhes abrir os seus assentamentos na folha competente. José Gomes Leão a fez no Rio
de Janeiro, aos Iode Dezembro de 1810, -1'1anoel Joaquim Freire, no impedimento do Contador geral, a fez escrever.-Conde de Aguiar.Ext1'ahida do Liv. 2° de Reg. geral de Ol'dens expedidas ás Juntas de Fazenda, a {l. 54 v.
DEcnETo

DE

17

logo que chcguem, ou scjão nacionacs ou e trangeil'os, afim de Ihcs 'distribuir os competentes
Guardas, assim, e da mesma fórma que se est<Í
praticando na Alfandega desta Côrte: e pürque
he da minha Real intenção beneficial' e proteger
o Commercio e a Industria Nacional, quanto
seja compativel com as actuaes urgencias do Estado: hei outrosim por bem de extinguir os mencionados emolumentos, ,'encendo o Administrador
da Alfandega referida, em compensação da falta
daquelles emolumentos, o qrden'ado annual de
600;jj)00o réis, em lugar do que se achava estabelecido pal'a o {Iito emprego, cuja graça principiará a ,'eriticar-se em Domingos de Araujo, que
foi nomeado Administrado)' por PrO"isão de 9 de
Outubro do presente anno. O Conde de Aguiar,
do Conselho d'Estado, e Presidente do meu Ileal
Erario, o tenha assim entendido e faca executar
com os despachos necessarios, não obstante quaesquer Leis, Ordens ou ~isposições em contrario.
Palacio do Rio de Janeiro, cm 20 de Dezemj:>ro
de 1810. - Com a rubrica do Principe Regente
Nosso Senhor. - Ext/'ahido do Liv. 2° de Reg. de
Decretos dos annos de 1809 a Julho de ] 81 I , (L (l.
]94 v.

DE DEZEMBRO.

l\[:lDuscripto authcntico.

DEcnETo DE
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DE DEZEMBnO.

l\lanuscripto authentico.

O Conde de Aguiar, do Conselho de Estado, etc. Ordene á Junta da Fazenda da CapiTendo sido servido por Decreto de 24 de l\Iaio
tania da Babia, que haja de satisfazer ao Briga- • de 1805 de conferir o lugar de ProfeSSaI' Regia
deigo Inspector geral das tropas. da mesma de Cirurgia desta Côrte ao Doutor Amaro llaptista
Capitania, Felisberto Cadeira Brant Pontes, o ac- Pereira, com liccuça de poder viajar para apercrescimo de 400;jj)000 réis por anno a titulo de feiçoar-se nos conhecimentos proprios da sua fagl'atiticação, sobre os 800;jj)000 réis que até culdade, e com yencimento de ordenado cone agora percebia; ficando pOI: este modo receben- pondente ao dito lugar, desde a referida data, e
do annualmente a quantia de 1 :200;jj)000 réis, havendo-se ultimamente recolhido a esta mesma
como recebe o Inspector geral de Infanteria c Côrte, depois de ter com aproveitamento preenl\1ilicias desta Côrte e Capitania. Palacio do Rio cbido o fim a que obteve a exprcssada licença:
de Janeiro, em 17 de Dezembro de 1810.-Com hei por bem ordenar' que entre desde logo no
a rubrica do Principe Regente Nosso Senhor,- eIrectivo exercicio da cadeira que estú actualExtra/lido do Liv. 2° de Reg. de Decretos dos an- mente senoindo José de Lemos 1'1agalhães, que
nos de 1809 a Julho de 181], a {l. 200.
hei por dispensado do mesmo exercicio, e ficando
tambem encarregado cle~huma enfermaria. sendo
satisfeito da importancia que .se lhe deyc até ao
DECRETO DE 20 DE DEZEMBno.
presente do sobre dito ordenado, a razão de 4 8 0;jj)
réis annuaes, continuando igualmente a SOl' pago
Manuscripto authcntico.
para o futuro do mesmo ordenado, nas époHavendo -me sido presente que, não obstante cas determinadas. Outrosim sou servido, qne
achar-se declarado pelo Real Decreto de 2 de José de Lemos Magalhães, ficando dispcnsadp do
IUarço de 1797, que as visitas dos navios e mais serviço que actualmente tem, conserve o ordeembarcações mercantes que en.trão no porto do nado que até agora gozava, sendo isento dàqlli em
l\laranhão de"iâo ser feitas pelo Administrador diante de todo e qualquer exercicio no hospital;
da Alfandega respectiva, pertencendo-lhe por esta ficando tambem abolido pelo presente o .Iugár
causa os emolumentos estabelecidos, como sala- denominado de CiI'urgião MÓI' do Hospital" por
. rib do seu trabalho pessoal, tem continuado a ha- se conheceI' a sua absoluta inutilidade, depois de
ver questões sobre a competencia das mesmas dada esta providencia, e encarregado da en fermaenh'e o Juiz da referida Alfandega e o Adminis- ria, de que tratava o ultimo Cirurgião, o Doutor
t!-ador della : e querendo acabar de huma vez as Joaquim da Roza 1'1asarem , com o accrescimo do
sobreditas altercações de que resultão delongas e ordenado de. 200!fj)000 réis pagos pela fazenda do
prejuizos ao mcu Real serviço e ao Publico: hei mesmo hospital. O Conde de Aguiar, rio meu Conpor bem ordenar que as visitas que até agora ~e selho d'Estad.o, Ministro Assistente ao Despacho,
fazião fiq .m d~ nenhum elfeito, se~do obrigado e Presidenle do Real· Brario, o tenha assim enteno Guarda !\'lór da dita Alfandega a ir a bordo .de dido e faça executar com as ordens necessarias.
Itodos os n;J"vios .e ,eIJ;lbarcações ,do .commerci.o , Palacio do Rio çle Janeiro, em .22 de Dezem~ro
(

ANNO DE 1810.
, de 1810. - Com a rubrica do p ..incipe Regente
Nos o Senhor. - Ea;tralzido do Liv. 20 de Reg. de
Decretos dos annos de 18'09 aJullzo de 1811, afl. 195.
nEsoLuçÃO DE
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DE DEZEM.nno.

l\1anuscripto authentico.

Hepresenta o Conselho da Fazenda que, por
aviso de 23 de Novemb..o, fô .. a Sua A.lteza Real
servido mandar que neste Conselho se pozessem
em praça, para se a....emata..em na fórma da lei,
pelo triennio de 1811 a 1813, os cont..atos da Capitania de S. Paulo, constando da relação que foi
enviada com os ..equerimentos de va..ios licitantes, ainda estrangeiros, que jil tinhão sido admittidos na Junta da Fazenda da mesma Capitania.
Como po ..ém as duas sociedades que apparecêrão
a licitarem em S. Paulo dêrão os seu lanços por
diversos modos, por isso que ali se lhes permittio
esta liberdade nos contractos das passagens do Cubatão_ de Santos e l\Iugi do Pilar, isto hehum preço
sendo pelas anligas condições, e out..o pela nova
de cobrarem só 10 réis, em lugar de vinte por
cada arroba de milho, feijão, arroz, farinha e
toucinho, entendendo o Conselho que a Junta da
Fazenda que estava autorisada para admittir o
lanço em que se estipulasse diminuição do imposto ja estabeleqido, representa a Sua Alteza Real 4
para que se digne decidir, antes de corrarem os
lanços, se esta diminuição se póde on não fazer,
afim de com a decisão haverem enlão lugar direitamente os lanços, e se proceder com segurança
na arrematação. Parece ao ConseUlO que a alteração no modo da arrematação he vantajosa á
utilidade geral do Estado, que sempre lucra na
diminuição de impostos constituidos em generos
de primeira necessidade, e de subsistencia e man~
lença do povo, quando da mesma diminuição nasce
o augmento da população, e a facilidade da exportação de taes generos indispensaveis presentemente á abundancia desta Capital, e para o adian:..
tamento da navegação, pelos quaes meios vem a
renda do Estado a se engrandecer com outros dircitos que necessariamente ha de receber por estes
ramos, e giro de Commercio que augmentaráõ a
lavoura, e com eUa a maior perc~pção de dÍi'eitos dos dizimos, sendo insignificante proporcionalmente a estes avanços a diminuição momentanea dç 1 :555:jj)000 réis, que a tanto monta a
differença que se constitue entre 16:555:jj)000 rs.
offerecidos pelas antigas constituições, c 15:000:jj)
de réis que se ofl'erecem pelas novas, a qual proporção ou progredirá sempre nesta relação até se
arrematarem os contractos, ou talvez se diminuirá
ainda em favor da Real Fazenda, e nunca em seu
detrimento, pelo que tudo demonstra que pelas
novas condições he que se deve mandatO correr
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os lanços para se mandar arrematar o contracto
por aqueUe maior que se offerecer na fórma da
Lei, visto estaI' patente quanto he insignificante
a dita diminuição nos referidos impostos, e que
ella abrirá novos meios de augmentar as rendas
em utilidade geral do Estado. Sua Alteza Real
porém resolverá o que mais justo fôr. Rio de Janeiro, em 19 de Dezembro de 1810.
Resolução. - Como parece. Palacio do Rio de
Janeiro, em 2{~ de Dezembro de 1810. - Com a
rubrica de Sua Alteza Real. - A clza-se no Liv. 10
de Reg. de Consul(as do Conselho da Fazenda, a fl.
27 v. e 28.
A. VISO DE

24

DE DEZEMBnO.

l\1anuscripto autbentico.

Sendo presente ao Principe Regente Nosso Senhor a informação de Vm. em data de 14 do corrente mez, sobre o requerimento de João Antonio dos Santos Freire, Porteiro das Aulas desse
Hospital Militar: he Sua Alteza Real servido 01'den ar que os alurnnos das me.smas aulas, logo
que tiverem 'completado seus estudos e se acharem nas circunstancias de ser admittidos a exame de cirurgia, contribuão com a propina de
1 :jj)600 réis cada hum, a beneficio do referido
Porteiro, sendo estas propinas depositadas na
mão do Lente de cirnrgia therapeutica, logo
que os alumnos tenhão satisfeito suas lições. O
que participo a Vm. para que assim o faça executar. Deos guarde a Vm. Palacio do Rio de Janeiro, 4 de Dezembro de 1810.-Conde de Linhares. - Sr, Francisco Custodio de Cilmpos
Oliveira.
AVISO DE

24.

DE DEZEMBRO.

l\1anuscripto aulhentico.

O Principe Regente Nosso Senhor determina
que VIII., pelo rendimento dessa estação, pague
aos conductores de malas a quantia de 207:tj)60o
réis, que os mesmos tem vcncido até o ultimo
de Setembro deste anno, conforme a relação inclusa, assignada pelo Contador geral da terceira
Repartição do Real Erario, a qual, com a sua
competente certidão, sera enh'egue na Thesouraria l\lór com o dito rendimento, como parte
delle, para lhe scr abonada esta despeza na Con·
tadoria Geral respectiva; e o me~mo se ficará
praticando com estes e os mais conductores de
malas, e com o correio servente, nos seus fu~
turos ,encimcntos. Deos guarde a Vm. Palacio
do Rio de Janeiro, em 24 de Dezembro de 1810.
-Conde de Aguiar. -Sr. l\Ianoel Theodoro da
Silva. - Ea;tmhido do Liv. 2° .de Reg. geral de.
Ordens ea;pedidas eis Juntas de Fazenda, a f1J. 5,8.
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Cl\.R'l: A. 'REGiA. DE

5

DE JANEIRO,

MánU~~l'ipto' authentico.
r

r.!Ian uscri,p to a.utl1en tico.

Attendendo ao q.ue me .r.epresentou José Rodrigues i\Ialheil'os, Presby;tf:lro Secular, preso no
A.ljube desta citlàde por querella'de adultel'io: hei
por bem, por q[eitos da minha~'eal piedade, conceder-lhe se""uro real, 'para que pos a solto cuidar
no seu livrat;nentQ, ate fiu:;!l sentença. A 1\1esa do
Desembargo d 'Paço o tenha assim entendido
e faça e~cGutar com
de .rachos necessarios.
Palac'o dó Rio de Janeiro em 2 de Janeiro de
181,1. - Com a r'ubrica do Principe Regente
"osso Senhor. -Aclta-se no Liv. 10 ele Reg. de
Decretos d {l. 94 v.

Aires 'Pinto de Souza, Go,'ernallor e Capitão
G.eneral das Ilhas dos Açores. Amigo. Eu o .Prineipe Regente vos eÉlvio .muito saudar. Devendo
achar-se registadas nos livros da Secretaria de se
Go "erno as representações que o vos o L1nteces501'" D. lUiguel Antonio' de Melto, me dirigio pe\a
Mesa do Desembargo âo Paço, nas datas de 24
de~ovembI'o de 1,806, de 4 e 26 de Ago to, e
do Iode Setembro de 1807, de 27 de Maio de
lf~08, assim como os officio,s de 24 de NOYcrnbro
de 1806, de 12 de l\Iarço, de 14 e 26 de Agosto
de 1807, e de 208 de 1\1aio de 1808, com os documentos e mais pal)eis .a elles annei\:os, que
pela Seoretaria de 'Estado dos Negocios da l\ILIrinha, .e dominios ultramarinos subirão a minhp.
1'eal presen a, e que, por immediata resolução
minha, mandei 'que fOjisem remetlidos ii l\lesa
elo De cmbargo do Paço,. pLlra que ali a exarninassem com a devi.da circun peeção, e se me eOIlsultasse depois o que parecesse; e manifestando-, se, pela inspecção das ditas representLlções e
olneio, os il'l'egulares procedimentos praticlldos
pelo vosso antecessor com o Bacbarel José Freir,e
Gameit'o na sua qualidade de P,'rovcclor que então. era dos residuos, ol'lãos e capenas das sobredita ilhas, e não convindo ao meu real serviço
e boa OI'den~ de 'administração, que mando obser·yar para melhor e mais feliz governo dos meus
vassailos, que exi ta a 1Ilemoria de tão notaveis
excessos de jurisdicção, como os que conunetleu
o -vosso antecessor, sem que ao mesmo tempo
COIl te que elles merecêrão a minha real desapprovação, afim de que eUes não hajão mais de se commetter, nem produzir como exemplo de que
se possão sel'vir os que succederem na gove).'nança dessas ilha-s, para publicarem outros semelhantes e tão nocivos -abusos e excessos ua jurisflio~ão que cori{iei ·aos Governadores, e que
ostes 'pl'ometlêrão guardar, quando nas mi.n has
reaes mão prestárão o jÚl'amento de homenagem:
sou sel'Vido declarar que estranhei a deterb1iriação irregular' que' tomou o 'Vosso antecessor,
mandando r-eoólher'precipitadamente o 'Provedor
á cabeça da ooinarca, suspendendo-o no aelo-da
corretção que se achayo fazendo na lJ.ih.a do Pico, ,
pI'ivando-o e inhibindo-o de executaI' a obrigação que lhe he imposta pelas minhas leis de effeiluar a eorreição da sua comarca, limitando-lhe
o exercicio de jurisilicção que lhe permittia exerceI', de que só por e pecial e immediata ordem
minha podia ser privado, tomando conhecimento
por si e por meio da alçada que commetteu ao

o?
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1I1anuscripto authentico.

Tendo mtlndado e tabélecer nesta Côtte e Cidade do Rio d~ ~ anei! /), pelo meu ut'creto da data
àe 1'3 de iUai6 de 1808, hu,?a Fabrica Real de
I'ohlor~, onde com tbda'a perr~ição e brevidade
po sivel se manufaetmasse aquella' quan Lidade
necessaria, não só para os differenles objectos do
meu real serviço, mas 'lambem para o consummo
dos particul<ll'e5,em todo", os nieus estados do Brazil c ultramarinos; e anhando-se já aquella real
fabrica cm actual trabalho e manipulaç~o deste
g.enero, preci. ando por con~e:quencia, para poder
eontif\ual' oom l'egularidade e sem interrupção
no fab 'co {la polTora, grande porção de salitre,
priFicipal mixlO de que alia se eompõe, e existindo
igualmenle a tri te circun,~tanoia da guü>rra que
ohriga a tomar justas medidas para que o salitre
não po sa sahir dos ·meuS esta~los: ,sou servido
ordenar' que da dota deste em diante fique sendo
prohibida a exportação de salitre para fóra destos
estados 'do Brazil, em navios n'acionaes ou ~strangeiro-s,'e pOl' conta dos mesmos; podendo pOI'ém.
{} exportal'-se para Q reino de Portugal, depoi de
obtida a necessaria 'liceDça pela oompetente Reparli ão da minha Seoretaria d'Estado dos NegGcios E-trangeiro e da Guerra. O Con4.e de Aguiar
do meu Con alho d'E tado, Mio' tl'O Assistente
ao De pacllO, e Presidente do ReM Brado, assim
o faça e'Xecutar, expedindo a todos os juíws e
admini tradores das Alfandegas as competentes
orden para que assim se execute. Palacio do Rio
de Janeiro, em 25 de NO"l'embro de 1810. Com a rubrica do Principe Regente Nosso SeDhor. - Cumpra-se e regi te-se. ilio de Janeiro,
4 de Janeiro de 1811. - Com a rubrica do Preiden'le do Real Erario.

AITlIO DE l81L
C(1l1ll~edor .e .Juiz de 'Fóra, pa a Iinquirirero.so-'
bre as {)ulpas t{Ue lhe attribu4a, fOllmalisamlo elle
mesJ.iI1O, :vosso anie:ceSsOt~, inten'lYgatôl1ios inso,l~
tos' e", incompetentes, para ipOl' elies ser o dito
P,rovedor 'inquirido e per~untado,' pr.ocedendo
em ,todas estas 0ccoTrenoias e outras mais< .q1le'
&e ,seguirão e,constão cdos autos ap.ensos, represent3çêes, oI1Iicios e mais do.éume:ntos que subirão á minha real p:uesença, cem a mais manifesta irregulaltidade e incomp~tcocia , pois até se
a-halant,lou a fazer I'e<:oilher ,e suspender o sobredito Pl'o~'edor sem o oll'''il'; guiandb-se por sim~
pies suspeitas e "ooes Tagas, de que eommettl:lu
concussões, pecl.\latos e violonoias \00 acto da
correição, vi to que só depois de ha,er mandado
recolher o Prove<;lor por ord~m ~xpedida por elIe,
vosso antecessor, a 19 de J úlbo de 1806, 1e que
julgou escrever ao Ri po Diocesano;que se acha ,a
em visita, para que este inform.asse da -verdade
h
ou falsidade 90S factos de que o Trovedor era
arguido, e lhe 'transl1~itti s~ documentos legae,s
que assim o altestassem: e tendo-me sido pt'esentes os fundamentos em que elle, vo'sso an tecessor, procura estabelecer a facul'dade de assim
obrar, os não jU'\guei de fól:ma alguma atteudiTeis, nem de na'fw'eza a eximi-lo da imputação
de haver comi:hetli,lo mar\ü'estos excessos de l'uI
"
l'isdicÇãO I cPI1\
notavel transgressâp
das minhas
leis, ÇJl,-le nao podem,admittir as cel'e\)rinas interpretaçoe~ 'e fimpliações com qU,e se procurou
alterar as suas claras disposições; PQr guanto nem
a determinação incerta no § 45 do ljt. 10 do li,,I;' das Ordenações do Reino facilita ao Regedor)
cujas veze tazem os Governadores nos seus res'pectivos governos, a autoridade de suspender os
magistrados mas sÔlp_ente a de os advertil' )?rimeira e- segunda vez 'quando não cumpnbnt os
seus deTeres, e no ca Q de se não eme.11darem,
FIo-lo fazer sabcr, para qbe eu :haja de dar-Iues o
castigo ']ue por 'uas culpas merecereJ]1; nem a
resolução' de Iode FeY,ereiro de 1':;;98, e dvi o de
16 de Vevereíro de 1:;;99, pela qual ella se communioou' aos Governadore , p I'Inittem. huma semelhante autprjd;lde" pois 1"imitando,s,e ao's'c:).sos
urgentes ( e aos: em gu,e pos a p~ri"'ar a cau~a publica, deve er entendida
forma di po,ta pela
carta regia de 8 de Junho de, 1622, maiorn1cnt
reconhecendo o vo o mes!Uo antecessor, pela representação de 24 de ov-embro de 1·806, q~e na
citada resol ução ..Vq). .de, Fe,vevp'-iro de 1:;;98 se
não achavão declaradas as hypoLheses nas quaes
aos Goveniadores étimpéte a jU"isâ'ic·. ão'para suspenllerem 'o 'lmág-I ~radQ5 {lI em i trai éaso rtão de1'eria etle 'aI hHpa-lá ~'Coni ~gúal inóómpel'éncia e'
não menoS~e traliha ingel'eneia pl'ocede13 o vosso
ante-oessdr''na discú 'são,snbl'e 'aS sa'laries das cootas~Ltb1Íl d'3S as é(~nfL'ariaa; de Gujo exces .o 5e'hayiá 'ai gui 10: ot'prbvedt)l'i, _'P'eT' qu,anto' aéha'l"a~se
este negocio' ~ro'vitl'énci;àc:l.o pelà' lU''(}V!' ão da l\l'es-a
do 'Besemllal'go do Pa~f ,lle '5<1 ue Ján~il'o de:
1806, pela qual manooi'qne h0-11yeSSem de legu'lar-se pelb 'di "ârá ti'e 1.' de lfanéirQ- de:1. ,750, nem
devia ol"àssd ãn'teéCssor intromettel'''se nestra disposição, aêbandóJ. e' c0I!1meftida «d C'or!'ç~edor
da comarca 'a' execaç1io 'Uaquella l'ro-visid~ ,de-.-
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veJ!l~o ser p'eranilie' etl.e lque se devia corthec.er do'
merecimento e ju tiça dos queixo o , pelo e~
oesso dos l'ef:erid0S sa'\(wi-Os; reo o1'V'<: 11en'1-Se' as i:nclemnisaçõcs' e,aecidirem- e qnae quer outro reC'Ul'SO , restando ainda depoi desta cinstancia o
auto da l'eside:lloia., em que as partes offendiêlas e'
queixosas ;podem legai\-mcl}-te produzir a
uas
queixíls1e intimar a úcções que 1)01' direito lhes
competissem, Não são menos q'l'l'cgulare', incompebentes e al'bitrarios 05 'procedimentos' que o
,"osso antecesso'r 'permiltio ou sanccionou,,'como
Presidente da Junta da miJ1l!la Rea-l Fazenda na
'ithas do Açores, que ~ me ma Junta, com manifesto ex;oosso ã:a autorida.de que p0r mim lohe foi
delegada para os objectos que deyem ser da S11a
espeoial.Qompctencia; se aLl!c"'esse, ampliaodo fJ.
sna juritÍuicção e alterando as di posições de minhas leis, cujo con'héoimento .c determinação lhe
não competia innovar, a expedir as tl~es incomp tentes provisões de 26 e 5.1 de Agosto e 5 de Setembro de 180:;;, pelas qUjles, arrogando- e a faculdade,-que lhe não tooa,'a, de de'Cidil' questões
de jurisdicção entre os magi trados, intentou e
pretendeu apropriar-se do elfeitos pelo mar arrojatlos ús p ra-i a, , contra a dispos-i)l'o da ordenação'tlo liv, '2", tit, 52, e em mani.fc ta 'Violação das
determinações (~O alvará de {~ de Dezembro de'
1:;;'"'5, que commette semelhantes arrecadações a
differef)te Teparlição, o que a Junta nii'o devia ignorar; nem semel bantemente a clla competia intrometter- e inde,'idamente na arrecadação e remessa do producto da. heranças litigio as, quando
taes di.sposições -e achão e~"pressas e definidas pelo
alvarú de f!6 de Ago to de 1801, a que a Junta
devia e deveria conformar- e, cingindo- e á letra
e pontual observancia do seu regimento, Portanto,
desapproyando-se os procedimentos do vosso antecessol' pelo facto. da su pensão do Provedor, e
estranhando a incol'Íhlidade'eincotnpetencia com
que proceele~ em todos os mai' ea o que licão
mencionados; e quel'endo exti'fl!;'uÍl' pO'r'hllma vez
as pernil:llOsas c6nsequc-n~ia ê !I'busos que' resultão' (~'Qs ~xcessos de j uri <1icção e ió,g-erencia' nos,
n~egocio judiciaes da cdmpelé\1eia 't1~s magistradO$: determinei que haja lele observÍlI'-se lüeral e
impl'eterivelmente a çlisposiçáo do liv, J o, tit. '1 P
da or'ÔénaÇ'ão do ileino,'/i'C-ando irthibidos OS·G0veroi:í(tores e Capit4es G'enCl'aes do repI"-cvVado arbitrio que- se lem al'l'ogado de &llspel\derem os
lUin1str'os', o 'qu'e não pod'el'úÕ pratil3al' seb1 Gcarem
respon a-v-ei na minha real pre ença, scnão nos
caos oa di, posi)ib'da carta regia de lO de Fevereirq de 1:;;98, qde deveria ser enteodiila na conformidade da carla I'egia de 8 de Júnho de 1622,
Tenho. detel'minarlo que a \\lesa do Desem'baI'g0 ,
do lPlJ.ço faça expetlir as ordens' néoc sar'Í-as ao
Corres:el).or da c.omarca para ~ue haja de fazei'
ex'ecIÜal' a provisão' ,ela mesa de 50- de J aneil'o de
1806~' qUr ainda se acha pOr cumpl'iJ'~ c oão permitrindo \I rp.inha indefectívd 'jn.stiça que sejão
punido os ri:o~ s'em que' 'na M fovmidade das,
minhas lcis~ ~cjãc! ptovados os crimes e-pre"arioaçõe de que- l ão accusados: tefloho e!Xpetlido as.
oroen8 á mes-a.,' .p ara qú'e~ com' a maio( exlIctidão,.
seriedade e-' com -a:.IIllli& e-scl1dpulooa indagação,.
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prooeder á residencia I do Bachallel José
,- Freire,Gameiro, na fórma que pelas minhas "leis se
acha determinada, deixàndo-lh,e o direito salvo
para demandar do Governador e Capitão Genel'al
das Ilhas dos Açores as perdas e damnos que legalmente pro"ar que soffreu em consequencia da
violenta e injusta suspensão a que contra elle se
procedeu. Portanto vos olldeno façaes registar
assim esta carta nos livros 'da Secretaria desse
r
governo e nos da Provedoria, oomo nos da Junta
da minha Real Fazenda, remeltendo certidões iI
Secretaria d'Estado dos Negocios da l\larinha e
dominio ultramarinos pará que conste ficar assim
executado, Escrípta no Palacio do Rio de Janeiro,
em 5 de Janeiro de 1811. - PRINClPE. - Para
Ayres Pinto de Souza.-Secretaría d'Estado, em
5 de Janeiro de 1811. - José Joaquim da SilYa
Freitas. - Li cha-se no Liv. .1 " de .Reg. d,e D,ecretos
á {l. 99 .a 101,.
.A:LVARA' .D.E

7

Df JANEIRO.

Coll. Braz. - Delgado.

Eu O Príncipe Regente faço saber aos que o
presente alVará com força de lei yirem: que convindo muitç> ao bem d9 meu real serviço que os
empregados nos ~ug!lres da administração publica
tenbão sufficjentes rendimentos para se manterem, conservando o .necessario decoro e independencia~ e não se deslisarem em concussões e
preYaricações por falta de me~os de subsi tencia,
maiormente os magistrados, que,' encar.regados
das funcções i'mportantes da admini tração da
justiça, cumpre que tenhão de que viYer com,..
moda e decorosamente, e possão assim pratjcal'
a inteireza e imparcialidade que devem ser inherentes aos seus empregos para bem dos meus fieis
vassallo e utilidade publica; foi-me presente, em
con uita da Mesa do Desembargo do Paçq, que o
contrario se verific,!-va com os magistraUos das
Ilhas da l\1adeira e Açores, que, vencendo os ordenados e emolumentos estabelecidos para os
magistrados do reino, e sendo estes limitadissimos cm razão da quantidade ar~jtrada , pobreza
das ilhas, principalmente dos Açores, e perda do
cambio da moeda,. não podião ter o n~c,essario
rendimento, não 56 p1,lra.a sua decente sustentação, mas tambem par,!- acudir ás despe~as das.
viagens de ida e volta; e que nesta consideração,
e na de se deverem rept,ltar hoje em dia as ilhas
adjacentes ante.s a este estado do que ao reino,
segundo estava declarado em algumas determin,a~
ções minbas novissimamente promulgadas, 'importava ao bem do meu .real serviço, e era muuo
conforme á justiç.a que costumo praticai' com
todos os' meu fieis vas aUos, que eUes ,percebessem os emolumeoto~ taxados par.a os magistrados
de beira mal' e liertão d,e te Estado, augmentando-se outrosjm os ord.evados ~ps Juizes de Fóra,
que são actualment,e p.or extr.emO diminq.tos·: ~
te\ldo con ideração, a tão jp' típcado motivos" e
.desejando que por fal~a d,e pI~ovidencias desta ~a
tUl'eza Dão pe;rigullI;U;,P d~~eitos dos meus fieis',
'\1lss.all?s h;!.bi~ad.ol'es desta parte dQ~ Igeus Estil"
, (

dos, que'muitb quero favorecer e hene(iciar, nem
deixe de auministrar-se a jllstiça com a integridade e dignidade que convém: sou' servido, conformando-me com a referida consulta, detp,rminar que daqui em diante os Juizes de Fora do
Funchal, e de todas as Ilbas dos Acores vencão
de ordenado 200(jj)000 réis em cau; hum an~o ,
e fodos os magistrados das Ilhas da Madeira e
Açores, incluidos os mesmos Juizes de Fóra,
percebão os emolumentos segundo a taxa do alvará de Iode Outubl'O de 1 :;;54. Pelo qur, mando, etc. Dado no Rio de Janeiro, aos 7 de Janeiro de 181 1. - PnINCIPE com guarda. - Com
os )'egistos competentes.
PROVISÃ.O DE

12

DE JANEIRO.

Manuscripto authentico.

D. João por gr;lça de Deos, Príncipe Regente
de Portugal e dos Algarves, etc. Faço saber a
vós Thesoureiro Geral das Tropas da Côr.te e Capitania, que, sendo-me presente a vossa representação sobre a dln'ida em que "OS achais a respeito
dos soldados que presentemente são sentenciados
a,os trabalhos publicos deverem ou não ser soccorridos de todos os seus vencimentos na conformidade da carta regia de 19 de Fevereiro de 1807,
ou se isto se deve entender sómente no tempo de
paz: hei por bem, por millha immediata resolução
de 17 de Outubro de 1810, tomada sobre consulta do meu Conselho Supremo Militar de Justiça de 3 de Outubro do dito anno, mandar que
se continuem sempre os seus vencimentos, pois
Dão he de minhas pias intenções que sejão castigados naqllella parle em que benignamente os
ll,t,tendo para sua sustentação. Cumpri-o assim. O
Pr,i.ncipe Regente Nosso Senbor o mandou pelos
Conselheiros de Guerra abilixo assignados. Dada
nesta Cidade do Rio de Janeiro. Antonio Rafael
da Cunh,a Cabral a fez aos 12 de Janeiro de 18l1.
- Pedr.o Vieira da Silva Telles a fiz escrever, c
subscrevi. -D. Francisco de Souza Coutinho.Rodrigo Pinj:o Guedes. - Por immediata resolução de Sua Al,te.za Real de 17 de Outubro de 1810.
- Nos manllscriptos compilados pelo Conselheiro
Veiga.
ALVARA' DE

12

DE JANEIRO.-

CoIl. Braz. - Delgado.

Eu O Principe Regente faço saber aos que o
presente alvará virem: que tendo consideração
a que o lugar de Vice-Reitor da Universidade
de Coimbra he de muita distincção e honra pela
importancia das obrigações a que tem de satisfa- '
.zer o que o exercita; e querendo honra-lo e distingui-lo : hei PQr bem que o actualmente empregado neste lugar, e os que para o diante o occuparem, tenhão o tratamento de senhorio, e com
eUe se lbes faHe e escreva.
E es,te se cnmprirá como neUe se contém, etc•
Dado no Palacio do Rio de Janeiro, elp. 12, de
Janeirp qe 1811 .• ~PRI~CIPE comguarda.-GoJlde
de ~gIJiar. -:- Com os registos competent~s.
I
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ALVARA' DE

12

DE JANEIRO.

ColI. Braz. - Delgado.

Eu t() Príncipe Regente faço saber aos que o
presente alvará virem: que attendendo ú representação e dignidade dos lllgal'e de Chaneeller
da Casa da Supplicação e da Rela 'ão, e Casa do
Porto, não só pelas I'uncções i.mpol'tantes que lhes
estão inhel'entes pelas min has leis e ordens regia,
como tambem por serem occupados por ministros
provecttls e proximos a entrar no exereicio dos
Tl'ilJunaes; e querendo por isso honra-los como
he de razão c justiça.: hei por bem e me praz que
os empregados actualmente nestes lugares, e os
que para o diante os occuparem , tenllão u tratamento de senhoda, e com eUe se lhes falle e
escrCTa.
E este se cumprirá como n611e se contém, etc.
Pado no Palacio do Rio de Janeiro, em 1~ de
Janeiro de 1811.-PRINCIPE com guarda.-Conde
de Aguiar. - Com os registos competente.<.
DECRETO DE

22

DE JANEIRO.

l\Ian~cripto autuentico.

Sendo servido deslinar o edifieio da Sé para
os e tabelecimentos do archivo e das aulas da
uova Ac.aclemia Real Militar, gabinetes de physica, chi mica , historia natural e mineralogia:
ordeno que se execute o plano que baixa com
este apresentado pelo Brigadeiro João Manoel
da Silya, Inspeotor dos Engenheiros, procedendo
aos reparos e Lll:comodações nece sarias pata o
dito eJl'eito, cuja despeza deve ser satisfeita pelo
meu real Erario na cOl'lJformidade du' que propõe o mesmo Brigadeiro !lO sen omcio que acompanha 6 mencionado lllano. O Conde de Aguiar,
do Conselho de Estado, i\linistro assi-tente ao
despacho e Presidente do real Era rio, o tenha
assim entendido e faça executar. IJalacio do Rio
de Janeiro, em 2'2 de Janeiro de 1811.-COm
a rubrica elo Principe Regente Nosso Senhor.Extmhido do Liv. 2 de Reg. de Decretos dos annos
d~ 1809 a Julho de 1811, (( fl. 202 V.

dos ordenados do anno "enchlo, se haja de dar
ao primeiro e ultimo hllma gratificação de 50:t/>
réi a eada hum, e ao segundo huma de 80.'
réis, em attenção ao accrescimo de maior trabnlho que tt'm titlo. O que participo a Vm. para
sua deúda inteLligencia e execução. Deos gual'de' a Vm. Palacio do Rio de Janeiro, 26 de
Janeiro de 1811.-Contle de Linhare . SI'. José
Bernarde' de Castro.-A cita-se 11.0 Liv. Iode Reg.
de Decretos e Avisos ti Typographia Nacional, a' ~
fl. 25.

..

ALVARA.' DE

26

DE JANErnO.

C,ol!. Brnz. - Delgado.

Eu O Príncipe Regente fnço saber a~s que o
presente alvará com força ele lei 'virem, que sendo muitas vezes Deces ario no expediente dos
negocios commllnicarem- e de huns para outros
tribunaes as minhas reaes· resoluções, ou para
ficar constando o que neltas foi decidido e determinado, ou porquc a execução sc deve fazer em
tudo ou em parte em outro tribunal (liver o daquelle onde baixúrão as r~feridas reaes resoluções; e con"indo ao bem do meu real serviço não
ó evitar os emharaços que podem haver nestas
participações, ma- tambem estabelecer huma regra geral que a torne promptas, faceis, e com
o conveniente decoro: hei por bem ordenar, que
sempre que f'ôr nece ario fazerem· e semelhantes
participaçõe- nos caso acima referidos, se fação
por meio dos ~scl'h'ães ou Secretarios, escrevendo huns para 05 outros em nome dos tribunae
respectiYos, remcttelldo copias authenticas do
que eu houver delibcrado.
Pclo que mando, etc. Dado no Palacio do Rio
de Janeiro, em 26 tle Janeiro de lSU.-PJ\lNCIPE
eom guarda. - Conde de Aguiar'. - Com os registos competentes.
DECRETO DE

26

DE JANEIRO.

ColI. Braz. - Delgado.

0

'A VISO DE

26

DE JANEIRO.

l\1anuscripto aulhentico.

Sendo presente ao Principe Regente Nosso Senhor as duas i'n['ormnções de Vm., em data de 19
de Janeiro corrente: foi Sua AltezaReal ervido approvar o que Vm. propõe em quanto a Manoel
l\iendes Diniz, aprendiz de fundidor de letras
dessa impressão regia, de que trata huma das
suas ditas informações, ficando em consequellcia indeferida a sua pretenção para obter hum
ordenado certo. Pelo que respeita porém ao
guarda-livros e primeiro escriptmal'io dessa mesma impres ão regia, Francisco Izidoro da Silva;
ao segundo escripturario, apontador e pagador,
Lourenço José Alves; e ao porteiro fiel e comprador, Torcato José Pinto, dos quaes trata a sua outra
informação: Ordena Sua Alteza Real que, além
TmlO I.

Attendendo ao estado de abatimento em que
está o commeroio e navegação nacional pelas actuaes circunstancias politicas, e a que os generos
da producção de te Estado do Brazil que de Li-.boa e Porto forem levados aos mercados da Europa não podem ali ter conoorrencia com os
que a elles chegão conduzidos om direitllra, por
havel'em pago direitos nas alfandegas daquellas
cidades; e querendo promover e animar a marinha mereantil e o commercio e agrioultura destes
gene1'Os tão importantes, ainda com algum sacrificio das minha rondas reaes: hei por bem
que tOllos os generos produzidos neste Estado do
Brazil, e que das alfandegas de Lisboa e Porto
sahirem para porto estranO'eir05 ou se baldearem dos navios que os conduzirão para outr'os
com o mesmo destino, paguem sómente dous
por cento de direitos de baldeação, prestando
seus donos as fianças do estilo., até se verificar
que realmente entrárão em dominios estranhos.
O Conselho da Fazenda o tenha assim entendido
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e faça executar com os despachos neces adas.
Palacio uo Rio de Janeil'o, em 26 de Janeiro de
181 I. - Com a ruhriea do Pl'incipe Regenle Nosso Senho~
AVISO DE

28

DE JANEIRO.

Manuscripto authentico.

o Sel'eni simo Senhor Infante Almirante Genel'al manda remelter a V. S. a eo{}ia do plano
que elle foi servido estabelecei' para a bóa conservação dos navios desa1r'mados, afim de que
V. S. o faça pôr em pl'alica, pelo que lhe pertencc: ao Inspeclor do Al'senal se remetteu outra
igual copia. A respeito das luzes neces 'arias a
borclo de semelhantes embarcações, V. S. determinará as que lhe parecerem de absoluta
necessidade, segundo as classes e circunstancias
das mesmas, sendo todas de azeite de peixe: os
officiaes de palentes venoerúõ porém huma "éla
de seho diaria cada hum, a razão d'e seis por
arl'ate1. A nilo Medusa he o navio em quem,pl'imeiro se oomeçará a executar o novo plano, em
consequencia disso se remettem hoje aos dous
segundos Tenentes que nella ficaráõ; as sua~ respecth'as nomeações em fórma, para começarem
a ter já os seus ,'encimentos na confQrmidade do
I'eferido plano. Deos guarde a V. S. Quartel
General ,la l\larinha, 28 de Janeiro de IS}!.Ignaoio da Costa Quintella. -SI'. J0~é Maria de
Almeida.
PLANO pam a boa consorvapão dos naúos desarmados.
Tendo a razão, de acordo com a experiencia,
patenteado os graves prejuízos que se seguem de
não haver nos navios desarmados pessoas capazes
de responderem, entenderem e pl'aticarem os
meios idoneos e indispensaveis para a consen'ação do vasos e seus pertences, que muitas vezes
se guardiio a bordo, arruioando- e Imos e oulros
já por humidade ou calol', já por falta de aceio ;
c sendo convenienle e e,·idente qlle, para e cúneguirem tão importantes fins, não basta que hajão
officiae de marinha destacados nos na"ios desarmados, mas sim que tambem haja hum cerlo
numero de marinheiragem que faça os necessarios
trabalho, 'YÍndo-se de ta sorte a economi ar, por
meio de huma pequena e insen ivel despeza, a
'Trossas quantias que no systema até agora seguido se de embolção todas as vezes que cumpre
armar hum navio, ainda que de pouoo tempo
desarmado, encontrando-se logo mil faltas e avaria nascidas da malioia ou do descuido; produzindo esles abusos não só o damrio da Real Fazenda, mas o do serviço, POI' ser de~ta maneira
impo ivel terem- e os nnios promptos na occaião da necessidade: tomando poi em consideração este attendh,el objecto, e querendo imitar
nesta parle a luminosa pratica da Gram-Bretanha,
ordeno que para o futuro se execute o seguinte;
A lotação dos navio de guerra de armados néste
porto será esta-Náos; officiaes de matinha, 2;
me tre, 1; contra-mestre, I; guardiães, 2: cozinheiro 1; marinheiros, 10; paioleiro, '1 ; gru-

metes, 10; criados dos dous offieines, 2;' cabo
d'esquadra, 1; soldados, 6' omma 37. -Fragatas: olneial ue marinha, 1 ; meslre, I; contra- ..
mestre, 1; guardião, 1; cozinheiro, I; pai/l'lciro,
1 ; marinheiros, G; grumetes, S ; oriado do offigial, I; cabo d'e quadra, 1; soldados, 6; sornma 28. - Corvetas e bergantins: official de
marinha, 1; omcial marinheiro, 1; cozin heiro,
1; paioleiro" I ; marinheiros, 4; grumetes, 6:
criado do official, 1; cabo d'esquadra, 1; soldados, li,; somma 20. O commandante de hum
na vio desarmado, seja qual mI' a sua patente,
vencerá o soldo de desembarcado e mais 15:tb0(')o
réis cada mez a titulo de gratificação. H a "endo
segundo o1Jicial, este igualmente, em attenção
a sna patente, vençerú o soldo de ele embarcado
e mais 12:tbOOO réis cada mez de gratificação. Os
officiaes marinheiros vencerúõ o soldo de desembal'cádos. O paioleiro vencerá 5:tbooo réis por
mez, e o cozfnlleiro 4:tb, e fará tambem a coLÍnha para ÓS oillciaes marinheiros. Os marinheiros venceráõ 6:tbooo réis por mez, e 5:tb600 réis
os grumetes. Nenhum official ou offieial marinheiro poderá empregar no seu serviço, debaixo
de qualquer pretexto que seja, individuo algum
que por este regimento lhe não seja concedido,
nem poderá assentar praça a parente algum seu,
O offieial inferior terá camarada. Os mal'Íllhei1'05 farão a baldeação com o grumetes. Todos
os individuos embarcados vencerúõ a ração do
costume, e seráõ pagos mensalmellte. Não se
admittiráõ escravos com praças, ex~epto aos aI''':
ficiaes de marinba no numero dos seus criados.'
Os Commandantes fal'úõ e assignaráõ todos 0-'
bilhetes de rações diarias, hospitaes, elp., e ao
paioleiro pertencerá ii' ao Arsenal buscar quallto
mI' necessario para o navio. O Inspector do
Arsenalrubl'icar{l todos os bilheles de racões diarias, e de outl'as quaesquer cousas que os' Commandantes pedirem para os seus navios, e lhe
mandará passar as revistas, e fa!-er os exames
que bem lhes parecerem. Elle scrá reputado o
verdadeiro Commandante de todas as embaTcacões·
desanuadas. e os officiaes destacados a bórdo
destas, ain~la que §e C'hamem Commandantes,
seraõ como seus subalternos, e exccutarú;:, todas
as suas orucns, e lhe mandarúõ huma parte semanal todo os sabhados, além de lhe participarem todas as novidades OCi:con-ente . Os Commandantes seráõ responsa veis por tudo quanto acontecer a bordo dos seus navios, seja em prejuizo
do serviço ou da.Real Fazellda, Os Commandantes
formaráõ inventari05 particulares para SC\l governo e descarga de tudo quanto exi 'lir a bordo dos
nayicrs, em que isto del'ogue os ill"entarios e
responsabilidade dos me tres. Eis aqui o methodo que se de'yerá seguir. Quando se nomear
hum oflicial para commandar hum navio desarmado, mandará logo o Inspector do Arsenal hum
do seus ajudantes assistir á factura do inventario
que o dito 'omcial deve organi~ar. Neste se declarará com amaior individuação não ó o estado
dO'pano é dos cabos reaes e de laborar, e a qua-,
lidade da poleame que fioa a bOl'do, mas tambem
o estado interior e exterior db navio, os lugares
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que G;tão forrauos de cobre ou dc chumbo, as riucar o inventario, dando pal'te das faltas que
fefl'agens e:-..istcntes, etc" de tal sorte que a encontrar. Desarmando qualquer navio, será
todo o tempo se possa ,aber se falta alguma cou- logo entregue ao official {Iue o dever com mandar
sa p,wa se fazer pao-ar aos que por ella forem res- desarmado. Ficaráõ porém a bordo até o final
,
t l ,
desembarque dos generos, o omciaes que por
ponsa
,'ei. O in ventario
assim conc 1~I'd o sera'
assignado pelo commandante do na:-1O e pelo elles forem I:espon aveis e que as leis determiajudante do Inspector, ficando na mao daquelLe não, e se começarú a fazer o inventario da fórma
o original, e na deste huma copia. Os olliciaes já explicada. Qnartel General da l\larínha, em
cle,'eráõ a ~i5tir e pel'Doital' a bordo, e poderáõ 18 de Janeiro de 181 L-José COI'l'êa Picanço.
ter comsigo as suas familias, porém não pessoas
extranlms. Não se poderáõ fazer arranjamentos
AVISO DE 29 DE JANEIRO.
algun no naYios sem licença do Inspector do
Arsenal. O principal objecto ~o cuidad~ dos
Maollscripto autbentico.
officiaes seni o aceio, conservaçao dos navIOS, e
Sendo pre ente ao Príncipe Regente Nosso Sede todos os seus pertences guardados a bordo,
nhor
a in formacão de V, m. rle 2.5 do corrente
no que empreg'a1'áõ os meio já conhecidos e os
que lhe lembrarem, fazendo ao Iusp<r~tor do ~r mez sobre a rep"resentação do Proverlor ela Santa
senal sobre esta materia as representaçoes que Jul- Casa da Misericordia desta côrte, em que se queixa
de se ha ver tomado por aposentadoria humas
garem conyenientes quando carecerem de meios.
casas
na rua d'Ouvidor pertencentes á mesma
Não se deverá perder de vista, que huma das
Santa
Casa,
para'habitação de Jo é Felis Iachado,
cousa mais essenciaes á conservação das embarConego
da
neal
CapeUa, contr'a os privileg'ios que
ções neste paiz, he estarem toldadas de popa á
prôa, e serem diariamente baldeadas,por den~ro lhe forão concedidos, manda recommendar a V. m.
e por fóra, deitando-se otambem de dIas em__dlas a ob enancia elo privilegio de se não tomar por
aposentadoria as ca as de que he a Santa Casa
huma porção d'agua no porão para lavar o lastro.
Os navios desarmados com oalciaes a bordo usa- proprietaria, e ordena que por esse motivo fique
l'áõ de huma pequena flámula, e não içaráõ ~s sem effeito a apo entadorÍa posta na refel'Ída casa,
bandeiras enão nos dias solemnes de embandeI- em curnpl'imento do aviso de 2.1, de Agosto de
1810, devendo-se tomai' outra para accommodaramento ou cm outras occasiões extraordinarias.
Nas Dilo;, a camara de cima não será habitada. ção do dito Conego, em que não haja inconveOs olliciaes occnparáõ os camarotes da camara niente. Deos guarde a V. m: Paço, 29 de Janeiro
baixa que lhe forem necessarios, os outros se de 181 L Conde de Aguiar. Sr, Joaquim de Amorim Castro, -No Cal,tol'io do Escrivão Botelho.
consen'arúõ fechados. O mesmo se praticará
nas frag'atas, alojaudo-se os officiaes DO camarote
da praça d'armas. Se hum navio' desar~ado coDECRETO DE 30 DE JANEIRO.
meçar a fabricar ou apparelhar, o oiliClal que o
M:anuscripto autbentico.
commandlll' tomará nestes trabalhos o que lhe
ordenar o ln per.tor do Arsenal. Quando hum
Havendo ordenado por decreto de 12. de Abril
navio armar, o omcial que o commandal' apre- de 1810 que na AH'andega desta cidade se fizesse
sentará o seu inventario particular ao Comman- em mesa separada o despacho por estiva de didante para elle nomeado, e este ~a sua pTesença, versos generos, assim por facilitar a prompta exacompanhado do seu oilicial immediato, o com- pedição do commercio nacional e estrangeiro,
binará com o estado do navio e o das cousas como para sei' melhor e mais segma a arrecadaexistentes'a bordo, Achando-o correcto, escreve- ção dos reaes direitos; e attendendo a que na Alrú no fim-e tá conforme-assignando-se ao pé. fandega da Capitania da Bahia he por iguaes
O resultado deste acto será por elle communica- motivos muito conveniente adoptar-se o referido
do ao Qual tel General da lVlarinha, indicando methodo : hei por bem e me praz que na mencioas faltas, se as 110U verem; e o inventario assim nada Alfandega da Bahia se ponha em adminisapprovado ou desappl'ovado será remettido ao 'tração e faça em mesa separada o de pacho dos
Inspector do Arsenal. Semelhante formalidade generos descript05 na relação que baixa com este,
se praticará quando o Commandante de huma assignada pelo Conde de Aguiar, do Conselho de
embarcação desarmada fôr nomeado para outra Estado e Presidente do meu Real Erado; obsercommissão: neste caso o o.fficial que entrar em vando-se ao dito respeito o que se acha determiseu lugar, depois de examinado o inventario, nado por decreto de lide Janeiro de 1751, que
o assignará e con ervarit em seu poder, passando regulou os de pachos por estiva na ,A.lfandega de
ao outro hum individual recibo para sua descar- Lisboa, em tudo o que fôr applicavel, e em quanto
ga. Quando porém o o~cial comm!ndante sahir eu não fôr sel'V~do dar sobre este objecto outra
do navio por al'mamento, ou por ser mandado mais ampla providencia, fazendo-se os mesmos
simplesmente desembarcar sem se lhe nomear despachos tão sómente pelo Admini tI'ador, Es~uccessor, apresentará no Quartel General da
crivão e dous Feitores que eu houver' por bem de
Marinha huma attestaçiio do Inspector do Arse- nomear, além dos Guarda que forem necessanal, da qual conste o bom ou máo estado em rios; vencendo o AdministradoT de ordenado anque deixou o navio e seus pertences. E fallecen- nual pago pela minha fieal Faz.enda, 60o:jj500o
do a bOTdo ou desembarcando por doente, o réis; o Escrivão 50o:tj)ooo réis, e cada hum dos
Inspector mandará logo hum sen ajudante a ve- Feitores 4oo:tj)ooo l'éis, sem que possão levar sa-
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larJo ou emolumento algum das partes, por qualquer despacho da referida me a j sendo o bilhetes
necessarios para a sahida e entrada das fazendas,
rubricados pelo Administrador c as ignados pelo
Escrivüo e por hum dos Feitores que seráõ substituidos interinamente nos eus impedimentos pOr
outros omciaes da Alfandega que o respectivo
Provedor julgaI' mais habels, aum de não parai'
o expediente e se poder conseguir a maior brc"i,·
, dade e segm:ança no despachos de semelhante
natureza. O Conde de Aguiar, do COlJselho de
Estado e Presidente do meu Real Erario, o tenha
as im entendido e faça exec'[har com os despachos
necessarios, por este deereto sómente, não obstante quaesquer leis, regimentos ou disposições
em contrario. Palacio do Rio de Janeiro, em 50
de Janeiro de ISIl. -Com a ruhrica do Principe Regente 'osso Senhor. -Ea;trahido do Liv.
2° de Reg. de Decl'etos dos annos de 1 S09 a Julho
de 18~1, all. 206.

ALVARA' DE

CoIl,

30

B~az.

DE JAl'iEII;\O.

- Dclgauo.

PROVIS,~O DE

31

DE JA,'EIRO.

l\Ianuscripto authentico.

D. João por graça de Deos, Principe R~ente
de pOI·tugal e dos A.lganes ,etc. Faço saber aos
que e ta minha provisão virem: que sendo-me
presente em consulta da Mesa do Desembargo do.
1)aço, o abuse e excesso de jluisclicção com que
e ex-G ovel'oadoi' e CapitãO General das Ilhas dos
Açore , D. Mignel Antonio de iUelJ.o, sedento de
intrometler-se em negocias judiciaes alheios da
competencia dos Govel'lladol'es, como já pela
cal'ta regia (além de outras muitas ordens minhas~
de 30 de Setembro de 1769 foi declarado ao seu
predecessor, D. Antão de Almada, praticúra o intolel'a\'el e mais que todos escandaloso absurdo
de sn pender da correição que se aeha"a fazendo
ao Provedor das Capellas e Residuos da Comarca
de Angra José Fl'eire Gameiro., e até inhibindo-o
de exel'eel' a iurisdieção que·eu lhe ha"ia confiado,
oircun cl'evendo-lhe limites CGm publica oifensa
das minhas leis, manifesto p.e11igo dos direitos daquelles povos e indubitavel prejuizo do dito Pro,:edor: conformando-me com o parecer da referida
l\lesa e resposta do Procuradol' de minha Corôa e
Fazenda que foi ouvido: hei por bem., por minha
immediata resolnção de 5 do presente mez e anno,
declarar que ao dito Bacharel José Freire Gameinl, como se detel'Olina na minha re olução
de Iode Fevereiro de 1798 e aviso de 16 de Setembl'o de 1799, fica sahe o direito para haveI'
do sooredito D. Miguel Alltonio de Mello t{)das
as perdas e clamnos que legalmente pr(n'ar soJ.freu
em con equencia daquella temeraria e víolenta
su pensão. E mando a todo os Ministros, Justiças e mai pe soas a que tocar, cumprão e guardemesta provisão, como neIla se contém, e valerá
posto que o seu e11'eito haja de durar mais de hum
anuo, sem embargo da ord. do liv. 2", til. 40 em
oontrario. O Príucipe Regente 'osso Scnhor o
manelou por seu especial mandado pelos Ministros
ab~ixo assignados do seu conselho' e seus Desembargadores do Paço. João Pedro lUaynard da Fonseca e Sú a fez no Rib ele Janeiro, a 31 de Janeiro
de lS1 l. -llel'Oardo José de Souza Lobato a fez
escrever. - iUollsenhor Afmeida - Bernardo Teixeira Coutinho Ah'ares de Canalho. - Acha-se
fi fi. Lj 2 V. do Liv. I ,de Notação das 01'dens ql{e se

Eu o Principe Regente faço saber aos que este
alvará virem: que sendo-mepre5ente, em consulta
da l\lesa do Desembargo do Pa. o, o requerimento
dos boticarios e clroguistas da Cidade de Lisboa.,
em que me pedião que os sala\'ios das visitas elas
boticas e lojas de drogas, estabelecidos no § 10ó
do alvará de regimento de 22 de Janeiro do anno
passado se reduzis em á quantia de 6:tj) 100 réis
regulada ultimamente no plano provi iooal da extincta Junta do Proto-medicatQ, mandado executar
. por aviso de 2S de Março de 1 Soo; e pa'l'ecendo
ao referido tribunal atteudiveis os fundamentos e
motivos deste requerimento, por serem as actuaes
cil'Cunstancias pouco favoraveis ao commercio, e
acharem-se gravados com muitos encargos e contribuições os que se empreg,io neste, genero de
trafico e negocio, pelas notal'ia~ e urgentes neces idades do Estado j tomando em con ideração
este e outros motivos mui dignos da minha real
attenção : hei por bem, con forman do-me com o
parecer da Mesa, declarar o obredito § 10" do
alva.rá de 22 de Janoiro do anno passado, e arde·
nar que o salario das "isita das boticas e lojas de
drogas, determinado no mesmo §, seja a quan- c.'1;pedem pela ilfesa do Desembargo do Paço,
tia de G !~oo réi , como clàntes se achan estabelecido pelo plano provisional da extincta Junta
ALVARA.~ DE 4 DE FEVEREIRO.
do Proto-medicato ~ que nesta parte se ob en'ará
tambem quanto ii repartição dos emolumentos
CoIl. Braz. - Delgado.
pe tencendo ao Physico Mór a parte ele tinada para
Eu G PriBcipe Regente faço saber aos que .este
O cou'e, e devendo pagar o dobro desta quan Lia
os boticarios, quando forem drog'uista ao me mo . alvará com força'de lei "irem: que haveJ;ldo eu,
tempo, como estava determinado no § 12 do ci- pela carta r~a de 28 de Janeiro de 18G8, e
outras. ubs.equentes determinflções minhas, abel'tado regimento.
Pelo que mando, etc. Dado no Palaeio do Rio to QS portos deste Estado do Rrílzil "e facilitado,
de Janeiro, em 30 de Janeiro de lS1 I.-PRUíl:IPE medjante os mais generosos principios e amplas
com g:uarda. - Conde de Aguiar. - Com as r.e.- concessões, o commercio e navegação assim nacional como estrangeira, em.geral .beneficio e
gistos. competentes,
utilidade c).QS meus fieis vassallos, e dos Estados
e Nações em,alliança, paz e amizade com a min4a Real,Corôa: e ju]gando prop.rio das Ipinhas
D
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paternaes disposições <fue todos os meus fieis vassallos ~ re identes nos vastos e. distantes dominios 'perten centes á monarcllia p ortugueza, hajão
de gozar, sem dis,tincção , de todas as vantagens
que tenho facilitadp por huma bem entepdida
liberdade d~ commercio; determinei extel}de-las
e amplia-las a beneficio do commercio as. im nos
meus domínios na Costa de Af-ica Occide9tal e
i1.bas adjacentes, como em todo os mais e tados
além do Cabo da Boa Esperança, para que, p'Jr
estp 'va to e ge.ral systema de commercio, se reproduzão novos meio de co,rrespondencia, e relações entre os meus vassallos residentes I nos
importan tes c preciosos dominios que possuo nas
mais felizes e ricas paragens do globo, e venha
a formar-se hum novo nexo, que, ligando as
distan tes po sessões sugeitas ao meu Imperio,
pelo desenvolvimento de naval! especulações e
relações cOqlmerciaes, haja não sómente de facilitaI' aos meus vassallos grantlissimos interesses,
mas deva tambem concorrer pal'a con aliciaI' a
força, a energia e o poder do corpo do Esta~o;
e tendo-me sido pl'esente qtie as di'posições que
em dílfel'entes tempos se haviãç> le'gislado' pelo
alvará de 8 de Janeiro de 1783,. decreto de 29
de· Janeil'O rle 17~9, e alvarús de 17 de Agosto de
1795, e de 25 de r ovembro de> 800, dirigidos
a promo rer e anip1ar o comniel'cio da Asia, e a
restaurar o esplendor e prosperidade de Gôa ,
Capital dos meus Estados na lndia, e monumento em que se achão gravados" em caracteres índele,eis os gloriosos feitos dos meus fieis ~'assal
los, não podião ser applicaveis as actu'aes circunstancias do Estado, ne),)] corresponder aos
grandes fins q'ue me tenho propostó pela organisação de hum plano ~ systllma g ral de commercio, que haja de abraçar I tOllós os meus reinos
e dominios nas 'qnatro partes do mundo, e Stiltar
as pri ões que impedião e fecha,'ão palIte dos
portos dos meus Estados ao commercio directo
com outros portos dos m'eus pl;oprios domínios;
e considerando por outra parte que 'a posição
geographica do llrazil he. por si mesma a mais
l'avoravel e apropriada, para se con tituir o emporia do commercio de entrepo to entre a Europa e Asia: resolvi facilítar, por meio das amp'las concessões que por este ai vaI': libcraliso aos
meus fieis vassalJos, o commercio e navegação
directa nos mares da India, China, enseadas,
rios, iUlas e portos, assim naeionaes como estrangeiros, além do Cabo da Boa Esperaliça, como
tambem nos rwrtos de PoctugaJ, Brazil, Ilhas
dos Açores, Madeira, Ilhas de Cabo Verde, portos d.a Costa de Afri.ca Ocoidental e fIJlas adjacentes, pertencentes a minha real cOI'ôa; abolindo toda as restricções que por muit{) annos
,obstl'Uirão os canaes da prosperidade, opulencia
e poder, que em outros tempos eLevárão a nação
.portugueza ao maior auge· de gloria, e plenrlol',
~ de riqueza, e que, passando depoâs.ao poder de
Qutl'as nações industriosa , lhes facilitilrão os
meios de força e grandeza com q~le. sustentando
~ sUa independencia, se fizllr,ão poderosas e respeililveis. Por tanto;. revogando as disposições
do citado al,,;u'á de 8, de Janciro de 1785, do deTOMO 1.
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creto de 29 de Janeiro de 1789, e dos a1 yarZIS
de 17 de Agosto de 1795, e de 25 de 'o,embro
de ~ 800; sou servido determinar o scguinte.
L o Haverá no partI' da Cidade de Gôa hum
estabelecimento de ge.neros, mercadorias e fazendas, assim nacionaes como estrangeiras, que a eHe
forem conduzidas de quaesquer portos da Azia,
Europa, America e Africa; e p.evel'á este estabelevimento de deposito ficar sugeito á arlmini tL'ação e rcgencia dp .Juiz da Alfandega qne se acha ..
estabelecida naqueJla cidade, com a assistencia de
hum Escriv~o ele Depo ito, e dos mais offieiae
qu.e se julgarem necl; sacios para o expecliel\te.
2, ~ Todos DSj genel:os, e[eitos c mercadoria'
que cntr"relp por deR!> ito, deveráõ como taes
ser manifestadas perante o Ju.iz da Alfandega dentro do e paço de vinte e quatro horas que a empal'cação ou navio qtle as conduzir homrer entrado; declarando os mesb'es, importadores,
proprietarios ou consignatal1íos em hum maqifcsto
er;n fórma, o nome do navio, mestre, pOrto onde
q\lrregúrão o volumes, numero, marcas, o conteúdo nelles por medidas solidas, liquidas ou de
extensão, a l]ua\ida<l,e' e quanliídade da fazenda e
nomes dos prQprietarios e consignatarios.
3. o Em quanto se ·não estabelecerem os armazens proprío e edificios con venientes para o
deposito que me proponho n~andar construir,
deverilõ os importadol'es -' proprietarios ou consignatarios declarar ao Juiz da Alfandega, antes
de se proceder ii descarga, os al'mazens para onde
as fazendas houverem de se descarregar, afim de
screm estes "~sitados e approvados, e de se pôrem
nas portas deUes dÔllS cadeados que o Juiz da
Alfandega nellas mandará fixar, çujas ch<lTes~ que
serÍlõ de d.iITel'entes fechaduras, se, entreg~l'ilõ
huma, ao Juiz da Alfandega, outra ao Porteiro
del!a; ficando a chave da porta do armazem no
poder do proprietario ou dono das mercadorias,
gene 1'0 e eITeitos que se recolherem no propo to
armazem. - ,
4, o Todos os genel'os e mercadorias manife tadas para deposito, seráõ descarregadas sem a
menor demora para os armazens competentes; e
o ESJrivão do Deposito fará a sua devida entrada
em hum tino de entrada e sahida, numeradú e
rubricado pelo Juiz da Alfan dega e pela fórma que
lhe sel'i! pl'escripta ; tomando huma exacta conta
de tudo o que fica indicado: e em quanto se não
eITeituar a descarga, se mandarâõ seHar as e cotilhas com o sello da Alfandega, mettendo-se a
bordo os guardas nece sarios.
5. Os officiaes que forem nomeados pelo Juiz
da Alfandega, as i ,tiritõ á inspecção e verificação
da descarga, e assignaráõ com a parte o termo de
,'estaria e entl'ada nos respectivos livros, e faráõ
marcar sobl'e cada volume, pelo modo mais claro
e intelligivel que possivel fôr~ a qu.alidade e quan, tidade delles.
6. o Haverá todo o cuidad<l na anumação das
fazendas que forem recolhidas no depo ito e se
observará íJ. melhor ordem que passivei fôr na
collocação deHas, afim de que os volumes possão
ser accessiveis, contarem-se e examinarem-se
com toda a. fí),cilida<le ; e qualquer proprietario ,
0
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agente ou guarda ao armazeIÍl que deixar assim
14. o Para se descarregai' a fiança, sc' deterá
de o executar, pagará a de peza da nO"3 arruma- apresentaI' buma certidão de de carga nos portos,
ção; além da condemnação ele 20idJOOO réis, de onde houver Alfandega, munjda com a rubrica
que metade entral'á no cofre da Alfandega, e a do r'especti-vo J Ui7,; e na dita certidãO se' ~everá
outra se distribuirá pelos officiaes do deposito. declarar que taes fazendas fOi'ão l'eQ'lllarmente
7, o Toda a faze'nda que passar po'r alto ou fôr desdarregadas na fórma elo màbifesto. No caso de
desencaminhad,a ántes ou depois da entrega do ma- não haver Alfanclega~ del"erá ser passada a cerli·
nifesto de entrada ou de sahida, será tomada por dão pelo, Juiz de Fóra; e não o bavendo, pelo
perdida; e aquelles que a extraviarem seráõ eas- Governador; e neUa se declarará tel'em sido pagos
tigados com as penas impostas pelas leis exis- os competentes direitos de descarga. No portos
estran geiros se deveráõ requerer aquelJa c~rticlaes
tentes.
8. o Os armazens em que se tiverem recolhido pelá repartição das Alfandegas neHes existentes;
por deposito as fazendas qu'e neHes se admitlirem, e na falta derJas se deveráõ requerer aos magisnunca se devéráõ abrir senão na presença, e com trad'Os mnnicipaes ou territol'iaes, sendo ]'econ1lea assisteucia do Juiz da Alfandega,. do Porteiro cidas pelos Consules portuguezes, ali re identes;
da mesma, e do -dono das fa7,endas, consignatatio e faltando estes, por tl"eS neg'oeiantes acreditados;
ou procurador; e deveráõ taés pessoas permane- mas nos casos de naufragio ou de ser o nHio
cer no armazem em quanto este se achar aberto; aprezado pelo inimigo, se deverá descarregar a
ficando responsaveis pela segurança dos mesmos fiança, provando-se satisfacturiamente laes aconarmazens e das fazendas neUes existentes; e te'cimentos.
deverúõ os do'nos dos effeitos depositados, seus
i 5. o Todos' os ge'neros e fazendas que forem
consignataí'iifs ou procuradores pagar as despeiiis reexportadas dos ar~az~,ns do ,defosito, deverúõ
e alugueis dos armazens, ou estes sejão perten- ser novamente examllladas; e quando pela concentes a minha Real Fa.zenda ou a particulares.
frontação do manifes1:c;> se reconheça que existe
9. o 0s s'eneros ou faiendas que !éntl'arem no falta, pagará i> proprietario, consignatario ou
deposito que na Cidade de Gôa mândo estabele- agente o direito do consumo por inteiro de toda
ceI', pagal'áõ, sendo nacionaes, hum por cento a aqueDa parte que 'faltar.
titulo de protecção e deposito; devendo os gene16, o Não se deverá. permitlir a sahida de fa1'Os e manufacturas estrangeiras pagar o direito de
zendas para fúra dos armazens do deposito, se se
dous 1'01' cento, além das' despezas de armazem e
não acharem encenadas nos mesmos volumes ou
emolumentos do costume.
fardos com que entrÚl'ão, exceptuando sómente
10. o Deveráõ ser pagos os direitos ii sahida das
assucar, café, cacáo., ,aguardente de cana e vifazendas do armazem, em que esth'erem deposinhos qúe para melhor commodidade de reexportada ; e só se não deveráõ exigir das que forem
tação, se poderáõ dividir em menore porções,
consumidas pelo est1'ago do fog'o.
com tanto que huma tal di visão se faça debaixo
1 1.. Os generos e fazendas porém que sahirem
da inspecção dos offi,eiaes da Alfandega e do Esdo deposito para gastos dos meus dominios na
crivão da'deposito que tomar~ conta dos voluIudia e costa de Africa Orientnl, pagaráõ os, dimes, peso e medida, numero e marca, para o
I'eitos de consumo na fórmà que abáixo vai dedeclarar na sahida que der dos referidos generos
clarada.
e no seu competente manifesto e despacho.
1 i. o Nenhuma mercadoria, effeitos ou fazen éIa
17. o Os efl'eitos taes como café, cacúo e pimensahiráõ do armazem do deposito, sem que o dono,
ta,
sendo sugeitos a quebras e avarias, gozar-áõ
consignatario ou seu procur-ador ou agente, legitimamente autorisado, apresente bilhete do Tbe- do beneficio ue hum rebate de dou por cento;
soureiro da Alfandega, por onde conste que pagou e no caso que alguns genel'os, por elTeito do eao direito w fórma, dos 'despachos e sem que te- 101' ou humidade dos armazens, possão som'er alnha dadó fiança p'elo lresàobro do valor da fazenda gum augmento ou diminuição no peso, n~o sendo
para segurança de que será desoal'l'eg'ada nos por- esta consideravel, se não deverá impedir a sabito para onde se diz sei' destinada e de que com da deHes.
18. o Os generos, mercadorias, e quaesqner ouella se não pretende fazer cootrabanrlo; e deverá
o E crhão do deposito descal'regar da fiança o tros_ effeitos que entrarem por deposito, não podono da fazenda ou o fiador, logo que a parte deráõ ser conservados neHe além do termo de
produzW huma certidão authentica da descarga de dons annos, a contar da data da entrada nos artiJes mercadoria'~ no porto, a que se destinavão , mazens: passado este termo, seráõ os donos
obl'Ígados a l'eexporla-los, ou a pagar o direito
dentro dos prazos ab'aixo assignados.
15. o -Dos FOI'tos da Europa, c'osla de Africa de oonsumo por inteiro.
Occidental, 1\1editerraneo, Oceano Septentrional,
19. o Qu-ando os donos ou propriétaribs dos
1\1ar do ol'te, E tados da ·America Septentrional ditos generos, mercadorias e jazeo'das, ou 'séus
e Meridional, ilhas e portos do 1\1ar Pacifico, bastantes prôcUl'adoI'es, não as tirarem dos àrinadous annos e me~o; dos porto's da costa de Afl'ica zens depois de passar o sobredito prazo, deve L
Oricntal, ta'r Vermelho, Golfo Persico, Guza- I'áõ os officiaes da Alfandega tirar dos armazens
rate, Golrro de' Cambaia, costa de l\Ialabar, C~" las referidas .fazendas, generos e mercadorias, e
l'omandel, Golfo de Bengala, .portos da Cb~na e -proc'Cc:I-e'r á venda deJlàs em ,leilão Ipara 'PagalÍlen~
em ge\:al de 'totlds éts mais portos ou ilhas dos ma'- to dos direitos do aluguel. tlds aI'mazens ~ m'ais
re da India Ori -nVàl~ d.ezÓito mezell.
gaslós; entregando:o.sé aO 'dono, ou ao seu hás(
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tante procUl'ador, o resto que ficar; depois de deduzi'da~ aquellas despezas.
20. o Os Bavios que carregarem generos, mercadorias, fazendas e etreitos que se pretenderem
reexportar dos armazcns do Deposito, deverúõ
receber a bordo os guardas que o Juiz da Alfanoega julgar neccssal'ios; e estes deveráõ ser con• servados a boroo em quanto se não conoluir á
carga,: e devendo cessar o trabalho de carregar
ao pôr do sol, se fecharáõ 110150 a escotilhas,
sendo s&!Uadas com o sello da Alfandega; e o
mesmo se praticará com os barcos empregados na
conducção da oarga do navio. O manifesto da
carga que se tiver recebido, e mais despachos
relalivos, se de,'erúõ consel'val' a horda, soh pena
de confisco da embarcação e carga, quando se
conheça ter ha ,'ido descaminho de alguma fazenda embarcada.
21. o O Escrivão do Deposito devel'à dar ao importador, depois da reexportação, hu~a declaração da sahida dos seus geueros; mercadorias e
fazendas, que lhe senirá de resalva.
22. o Para regular os emolumentos dos officiaes
da Alfandega nas diligencias e serviço do Deposito, tenho mandado proceder-ú pauta que os deverú determinar, em quanto eu não houver de
estabelecer os convenientes ordenados, a6m de
abolir os emolumentos que a experiencia tem
mostrado ser prejudiciaes ao btm do meu real
serviço e das partes.
25. o Todas a~ fazendas, manufacturas e effeitos que forem recebidos no Deposito, gozaráõ da
mais perfeita e illimitada segurança, de sorte que
ainda no caso' de guerra com outra qualquer nação ou potencia, o que Deos não permitta, cujos vassallos se acharem interessados com fazendas e etreitns existentes no Deposito, quaesqner
que eUas seião; se não fal'á embargo, sequestro
ou represalia;. antes ficaráõ de tal modo isentas,
livres e segUl'as, como se cada hum as tivesse na
sua propria casa, para disp"lir dellas como julgar mais conveniente aos seus interesses.
24. o Aquelles genel'os e fazendas que forem
importados em quaesquer navios 'ou embarcações
portuguezas, pagaráõ 'nas Alfandegas dos meus
dominios da Costa de Africa Oriental e mares
da Asia e China, os direitos de entrada e sahida
que até agora se achão neIles estabelecidos; e o
mesmo se praticará a respeito das embarcações
indianas que a eUes oonduzirem os seus proprios
productos e mercadorias nacionaes: os mais generos e fazendas que entrarem em navios estrangeiros " pagarúõ o dil1eito de consumo de ,'inte
quatl'o por cento.
25. o Os eJfeitos que sahirem do Deposito de Gôa
para qualquer porto dos meus dominios, e que não
tiverem pago ali 05 direitos de entrada e sahida,
seráõ reputados em toüas as Alfandegas dos meus
Estados corno se viessem directamente de P01'tos
estrangeiros, e corno taes pagaráõ os direibos de
entrada por inteiro, na fórma declarada no arligo
precedente: o mesmo se pl1aticará com os generos
que forem exportados por baldeação de'qu'ae quer
portos- dos meus dominios, aléTI:I do Cabo da Bo'ã
Esp'crança.

•

26. o Os elfeitos porém que sabirem do Deposiro
de Gôa e tiverem pago na Alfandega daquella cidade os direitos ali estabelecidos, de entrada e
sahida, pagarúõ sómente nos portos de Portugal,
Braúl, Ilhas dos Açores, Madeira, Cabo Verde,
Costa de Afriea Occidental e ilhas adjacentes, os
meios direitos, trazendo a necessaria guia da Alfandega, paI' onde conste que ali pagarão os competentes direitos.
27. o As náos de viagem ou navios nacionaes ou
estrangeiros que dos pórtos de POl'tugal, Brazil,
Ilhas dos Açores, l\ladeit'a, Caho Verde, portos
da Costa de Africa Ocl!idental e ilhas adjacentes,
pertencentes a minha Real Corôa, navegarem
para os portos de Asia e Costa de Africa Oriental,
não seraõ obrigados a descarregar nos sobreditos
portos maior quantidade de generos, do que a que
quizerem; c a porção que se não desembarcar
não será sujeita a pagar direito algum: seraõ com
tudo ali admittidos os generos a descarga por fl'anquia, requerendo-a os donos ou caixas dos ua,'ios;
e só pagaraõ direitos de entrada do que ,'enderem para' consnmo dos mesmos portos; e em
quanto aos que se tornarem a emuarcar e se reexportarem, pagaráõ sómente dous por cento de
baldeaçiio; e o mesmo se cntenderá a respeito da
moeda de ouro e prata.
28. o Nenhum na"io, nem embarcação, não
sendo portugneza, pertencentes a ,'assallos portug'uezes estabelecidos nos meus Estados, construida nos portos dos meus dominios, e navegada
por mestre e tres quartas partes de vassallos meus,
c de,'idamente munidos de seus competentes passaportes, seráõ admittidos a importar nos portos
de Portugal, Brazil, Ilhas dos Açores, Madcir:a,
Cabo Verde, portos da Costa de Afriea Occidental e ilhas adjacentes,sugeitas a minha Real Corôa,
produoções ou manufacturas da Asia e China,
ou de qualquer porto ou ilhas naoionaes ou e3trangeiras, além do Cabo da Boa Esperança e
l\1'ares cio Sul.
29, o Todos os generos e manufacturas que cm
navios portuguezes se embarcarem nos portos do
Reino -de POI'tugal, do Estado 0.0 Brazil, Ilhas
dos Açores, Madeit'a, Ilhas de Cabo Verde, portos da Costa de Africa Occidental e ilhas adjacentes, pertencentes a minha B.eal Corôa, e que forem destinados para quaesquer portos das costas,
ilhas nac~onaes ou estrangciras, além do Cabo da
Boa Esperança e l\lares do Sul, gozaraõ do beneficio de baldeação, pagando dous por cento.
50. o Os navios e embarcações porluguezas que
sahü'em dos portes de Portugal,. BI'azil, Ilhas dos
Aç.ores, l\ladcü'a, Cano Verde, portos da Costa
de Africa Occidental e ilhas adjacentes, pertencentes a minha Real Corôa, com destino para os
portos dos l\lares da Asia e China, ou para qualquer parte além do Cabo da Boa E perança e que
entrarem no porto de Gôa, ou qualquer outro
dos meus dominios, além do referido Cabo, se
nelles descarregarem toda ou parte da oarga, e
pagarem ali os direitos de entrada, lhes seráõ estes restituidos 'nas Alfandegas dos portos donde
fizerão aS suas exportações, quando apresentem
huma certidão authcntica das Alfandegas onde
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pagárão os direitos de entrad.a; e confrontando-se tugal, Brazil, Ilhas dos Açores, l\Iadeira, Ilhas
aquella certidão com o manifesto e despachos da de Cabo Verde, portos da Costa d'Africa rOccisahida, se restituirá aos donos ou despachanles dental e ilhas adjacentes pertencentes rá minha
das ditas fazendas· >os direitos dc entrada que 'tive,. Real Corôa, apresentando as certidões authen.ticas
rem pago no p.orto de exportação; 'retendo-se só- de os. haver pago na fórma que .fica declad'da no
mente dous'por cento de baldeação, no caso que § 50,
nlio os tivessem pago á sahida. As averignações
55. o Querendo fa,'orec-er as producções, maque se deveráõ pralieaJ' anles de se proceder á res- nufacturas e industria dos meus dominios na Costituição de laes direitos de,'erúõ consislir em pro- ta d'Africa Oriental e em Diu, DamiJo e Estado
dUll.ir O manifesto da Alfandcga " donde_as sobre- de Gôa : s@u servido que ta.es manufacturas 'e obditas fazendas forão exportadas;' e se declal'aril no jectos de índuslri.1 não hajão de pagar 'Q1ais do
manifeslo os seltas e marcas p:Ol" on de conste que mei05 direitos de entrada, sendo importados
terem pago os direitos >de €ntl'ac1:a, e a quantia dó em navios portuguezes nos portos de. Portugal,
direito correspondente por exlenso ; de-vendo este Brázil, Ilhas dos Açores, lUadeil'a., Ilhas de Cabo
direito ser regulado j'elati.vamente ao da impor-- Verde, Costa de Africa Occidental e ilhas adjata~ão pOl' navios nacü>naes, uep@i,s que o!' @lIieiaes
centes, pertencentes ii minha Real Corôa. sendo
da Alfandega .tiverem feito a competen te ,-estaria taes manuf:acturas e objectos de industria aeomc ,'eriIicação; e deverúõ taes aet0s de "estaria panhados de authenticas certidões das respeot,iva
ficai' depositados na Alfandega, pal'a se conferi- Alf,!-ndegas e Govern'adores locaes, que alte tem
rem com o maJ;»ife to, quando neces ario fôr; e e declarem as labricas- nacionaes onde taes faem examinar se a certidão autheotica ela descargól: zendas forão man u facturadas; mas se taes proooncorda eKactamente com as declaracões do ma- d ucções e manuJfacturas fOl'cm impfJJl;tadas para
n!Írfesto ·,·e se fali menção expressa de 'ha1'e1' pago POl'tQS naeoi00aes nos marcs de Asia e Cllina em
o elireito de enu'ada naquelle porto cie de carga; fia vios p6rtnguezes, serúõ isentas de direitos de
oircun tanci'as e tas que a certidãÇl da descarga entrada e sabida, sendo acompanhadas por auindispensa'i'elmel te deferá conter; e .esta oerli- tllellLicas certid~es que altestcm serem dos meus
dão deverá e1' apresentada na AlI'andega de ex- referidos dominios, vindo os ditos productos e
portação d~ntro d,o prefixo temp0 de dous -annos fazendas munidos dos competentes sello!' e mai'cas
da. data do manifesto de sahida.
das Alfandeg'as, donde origin<\riameote sahirão.
-51, o Os'navios e em!J!!rcações portugllezes que Em quanto porém a generos e maÇlufacturas esoarregarem nos portos de Portugal, Brazil, Ilhas trangeiras que ,se exportarem de Diu e Damão e
dos Açores, Madeira, Ilhas ue 'Cabo Verde, portos dos meus dominios além do Ca·bo da Boa Espeda Costa de Africa Occidental e ilhas adjacentes, r.ança, em navios portugl1eZé6 para os portos de
pertencentes a minLa Real Corôa, e forem desti- Portug'al, BraziJ, Ilhas dos Açores., l\ladeirá,
nados llara qualquer parte da Costa de Arrica Ilhas.de Cabo Verde., Costa de Arric:. Occidental
Occidental ,~não seráõ ugeitos a pagar dil'eitos e ilhas adjacenles, perlencentes á.minha Real Code en tl'ada pelas fazendas que importarem naquel- rôa, havendo pago naquellas A.lfandegas os diles 'portos da Gosta de Africa Occidental, ou as reitos de eotrada e sahida, não pagaráõ mais de
fazendas sejão nacionaes ou estrangeiras,. quando meios direitos de .entrada lias Alfandegas de Porestas os teobão já pago 1\0 porto donde as expor- tugal, Brazil, Ilhas dos Açores, Madeira ~ Illlas
tárão; e para gozarem deste beneficio, destinado de Cabo Verde, Co ra de Ardca Occiderital e ilhas
a animal' o commercio dos 'meus fieis ,'assallos adjacentes, pertencentes ii minha Real Corôa.
nos portos de Africa, .deveráõ os proprietarios ou
54. o Não teráõ despacho para consumo nas Alseu consigo atarias apresentar a certidão allthen- fandegas de Portugal, Brazil, Ilhas dos Açores,
tica da Alfandega de e-xportação, por onde conste Madeira, Ilhas de Cabo Verde, portos da Co ta
lla'Verem taes generos ou fazendas pago ali os de Afrioa Occidental e ilh.1s adjacentes, pertencentes á minha Real CorGa" fazendas algumas macompetentes direitos.
::h. o Os generos da producção e manu factul'as nufacturadas com côres, sejão tecidas, p,intadas
da Asia e China, ou de qualquer pQrto e ilhas ou estampadas, iI .excepç.ão das que Yierem de nacionaes ou estrangeiros além do Cabo de Boa pachadas,pelas Alfandegas de Gôa, Diu e Damão
Esperança., .q:ue forem importados em na'vios e e mai POl'tOS dos meus dominios além do Caho
embarcaç- es portuguezas, pagarúõ dezeseis por da ]loa ESpCl',allça; mas as fazendas branca e lencento de entrada .nos portos de Portugal, BI'azil , çaria de côr scrilõ admittidas a despacho, <JualIlhas dos Açores, lVladeira, Ilhas de CaJlo Verde, quer que seja o porto de Asia, donde y-enbãü.
portos da Costa d' Africa Occidental e ilhas adja55. 'fodos e quaesquer,generos e manu'factucente pertencentes a minha Real COl'ôa : e estes ras que focem importados nó portos de Eortugal,
direitos de entrada serilÕ regulado peta ,avaliação BI'azil., Ilhas dos Açores, Madeira, Ilhas de Cabo
da pauta das respectivas Alfandegas onde (:lescal'- Verde, portos da Costa de Afdca Occidental e
reguem. Os navios nacioll:aes porém ,que carre- ilhas acJ.jacentes;pertcncentes á minha RealC01'ôa,
garem em Gôa, ou forem áquelle porto dllspacllar ,-il1d~p da A ia e Cbina e mais -portos nacionaes e
a carga que tiverem canegade ,nos portos es- estrangeiros além do Cabo da Boa Esper~nça, e
trangeit'os dos manes da A ia., China e do Sul. mar dü Sul, carregados em nnios portuguezes ,
pagando na Alfandega de Gôa os costuma·elos w- gozaráõ da-baldeaçãú para os reines 6:>tl:angeiros ,
reito de entrada e sahida, gozaráõ de ,isenção dos pao-ando clous..por cento; e quando tenhão pago
meios direito.s tIe entrada n,as Alfandegas de Ppr- o direito de entrada, se restituirá este aos exporG
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tadol'es, retendo-se porém os dous por cento de
baldeação.
I'
561 A,s (a,zeodas conhecidas pelos nomes .de
elefanws" bafetas, callepl\tie.s, doties, doreas,
garJ'azes, lacco eas, bizamputs e todas as mais
qualiilades de panos de algodão, oaças e metins
braQcos e mais fazendas brancas da India, que se
despacharem, para se tingir, pintar ~ estampar ou
bordar na fabricas nâcionaes, gozaráõ da resti-'
tuição da metade dos 'direitos que tiverem pago
de entr",da nos 'port<!ls de quaesquer dos meus dominios, quando voltarem ao seIlo, depois de tintas; estampadas, pintadas ou bordadas.
.
5,. o Serúõ livres de direitos de entrada nos
meus portos. de Asia e ~osta de Amca Oriental
todas as rhaterias primeiras que servirem de base
ás manufacturas nacionaes dos meus dominios
além do Cabo da Boa Esperança; obsel'vando-se,
em quanto ao mais, as dispàsições dos aharás de
28 de 'Abril do 1809 e 6.de Outubro de 18lO.
58." Para promover e animar a marinha merean~e nos meus dominios de Africa e Asia, deterino que pagaráõ'sómente meios direitos de en-'
trada todos os materiaes p110priOS para cónstrucção
e armaçãb de navios, como madeiras, pregos,
massaroes, looa, pez, alcatrão, sendo transpo-rtadbs em navios naoionaes.
59' o Ampliando' as disposições do decreto de
28 de Jaoei\,o de 1809, determino, que todas as
producções e manufac.turas da Asia e China, dos
mais portos e ilhas além do Cabo da Boa Esperança e 'roar do sul, havendo pago os direitos de
entrada lO sahida em quaesquer dos porto's de
Portugal, Brazil, Ilhas dos Açores, Madeira,
Ilhas de Cabo Verde, Costa de Africa Occidental e ilhas·adjacentes, pertencentes á minha Real
Corôa, será~ isentas de os pagar nas portos
para onde fMem reexportadas', apI'esentando oertidões authenticas daS Alfandegas onde já os tiverem pago, pelas quaes conste haverem éffectivamenle satisfeito os ditos direitos de entrada
no porto de exportação; e não apresentando
taes oeJ1tidões, ficaráõ sujeitas a pagar os dü'eitos de enll'ada de taes generos e fazendas, segun:
do a disposição do § :32.
40, o Todas as manufacturas de fabricas nacionaes que forem despaohadas dos portos de Portugal, Bl'azil; Ilhas dos Açores, Madeira, Ilhas
de Cabo 'Vel'de ~ Costa de Africa Occidental e
ilhas adjacentes, pertencentes á minha Real Corôa, com destino para' quaesquer portos oacionaes 'ou estrangeiros, serúõ isentas de todos os
dü'eitaslfde sahida, nem pagaráõ direitos de entrada' em qualquer parto dos meus dominios,
apre entando os proprietarios ou seus consignatari~, certidões authent'ioas das oompetentes alfandega que deolarem e certifiquem ser de fabricas n~cionaes.
Pelo que mando, etc.. Dado no PalaciQ .do
Rio de Janeiro, aos 4 de Fevereiro de 1811. ~
PRINClPE com guarda. -Conde das Gahêa5.Com os registos competentes.
0
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, Ji 1Ilanuspl'ipto authentico.
O 'Conde de Aguiar, doI Conselho de Estado, etc. Faço saber Ii Junta da Real Fazendn da
Capitania da Ba,hia, que pelo real EI'ario fez r.e,
querimento José Francisoo 'Oardoso, expondo
achar-se aposentad(!) na cadeil'a de pr'ofessoll da
lingua latina dessa' eidade~ o que Ifez certo pelo
documento que ajuntou ao seu requerimento; e •
que para poder oobrar o seq ordénado, visto qu e
este lhe f'Oi iguahnen~e ooncedido pOl' inteiro,
além (10 aooreseimo de 150:t1Jooo l'éi que tinlia ,
precisava se expedissem as ordens necessaria :
foi 'o Principe Regente Nosso Senhor servido determinar que essa junta mande pagar ao supplicante, não se} o seu respeoti'l"o ordenado, mas
tamhem o dito aocresmmo. (:) que ,se 'particrpa á
mesma junta, pam que assim o tenba en tendido
e execute sem duvida oúrembaraço algum. Antonio Joaquim Nogueira dá Gam~ a lez no Rio
de Janeiro, em 5 de Fevereiro de l~h 1. -Francisco de Paula. Cabral de !Hello -3 fe'Z escrever.Conde de Aguiar,-Ext1'ahidlL do Li.,;. 2 de Reg.
geral de Ordens expedidas ii.' Junt.as de Fazenda, a
{l. 68.
0
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Manuscripto authenlico.

O C.onde de Aguiar, I do ConselhQ' çle Es.t~
do, etc. Faço saber á JHI?-til da Rea\ Fazen~a da
Capitania de Maranhão: que requerendo éjO Principe Regente Nosso Senhor? Rioardo Nunes Leal,
negociante daquella cidade, ,se lhes manda e en.tregar todos os seus livros e p.apcis em qll~ se
lhe hayia feito seque*~., paJ;a se oonhecer dos
fundos existentes em seu RoJer, pertencentes ao
fallecido João Roque Jorge,.,oomo ad!J)..iJ;tistradol'
do O'ontracto dos escravos de Bissau e Cacheu:
fo~ o mesmo august9 Senhor. servido determinar
que essa Junta faça restitu~t' ao sJ.ll?plioante, debaixo de fiança~ os livros de contas e papeis que se
lhe. apprehendêrão, ficando obrigado a pagar o
que de mais de,'er á Real Fazenda, desembaraçando-lhes o giro do seu negocio; e remettendo
ao mesmo Erario Regio a ooqta oorrente pOl' elIe
elada sobre a sociedade do menoionado João Roq\le Jorge, pnaticando com Bernardo Rodrigues
Lima igual oobrança, nelo que este estiver devendo pela mesm,a razã.o. O que ~e partioipa á
mencionada Junt'l- I1ara íl,s jm O ter eQtendidp e
executar sem dm'ic\a ou eplbaraço algum. Apolinario José de Faria a fez no Rio de Janeiro, aos
6 de Fevereiro de 1811" ~ FxanciscÇ) de l]aula
de l\'I,eIlo a fez escrever. - Conde de Aguiar.'-:"
Tel'cei/:a Repal"ti{iãlJ do .'J'hesouro NaçioTUl.t
AVISO DE

.6

JJl! FEVERErno.

Man\lscrip,to apthen,'ticQ,

Col;t'VÍJ;ldo que para bO? <lrdem e economia
dessa 1;eal impressão, s~ estabel~ça hmq y tc~a
TOMO I.
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quc sirva de regra e regulamento dos aprendizes
que forem admittidos aos trabalhos da mesma
ca~a: he Sua' Alteza Real o 'Principe Regente
Nosso Senh6r serv~do ordeôar (IUC na, admiss·âo
dos apJlendizes se procure, princ~almente aquel~
lel! que saibão le~ c escrever,. e q\le não le.ohão
excedido á idade ·de v.iote .e,quatI·o annos;. que,
cm vazão da sua po;u.ca peric1a vencerúô Ilos'.pri-.
mejró~ d~us IPeze!! o jOl1l~iJ,t cliario cle 160 réis,
O qual:l passado este pr,imeiro prazo, serfl de 240
réis até Q tempo compleJo ,de, seis, mezeS' de dia
a dia de trabalho, ficando dahi em diaã.te a óbras,
com a obrigação de. d,àr~m ao imestre a quil)ta'
parte do ltil€ro, alé que clle oS dê por pl'ompto,
que nunca sec.á, antes de dous an,nos,' pEYdctldot
desd~ então aju:slar-se com quem os dirija em
obras cle maior diClicul~ade, e ~·.e~eerúõ el,ltão a
folha por. inteiro i c sendo ig,ual).Ilente Ide razão
que' se lhes prescreva "êl, J?ella pela j.nl)'ac~ã() de
seus deveres, assim como se Ibes m;hüre PI pl1e'7
mio pela execuçãd: h,e Sua.,Alteza,Rtlal servido,
que os aprendizes quc {orem admHtidos á impressão não p.oclerú'õ ldali sahit dntes .do prefhw espa~:
ço de cinco, annos, ,e cas,o o fação,,, s,e l:emdtterú
logo ao Intendente geral dá l>oVcia huma lista de
seus nomes, para que este mag'istrado lhes maO"
de sentar praça nos. regimenlos de linha desta
guarnição; e como para 'animar aos mestres que
se encarregarem do ehs'ino dos mesmos .aprendizes, convenha. assi,gn'l-~- tçl'mo, aliús hum premio
que os estimule: ordena Sua Alteza Real, !J,ue no
dos d(ftis annó~ Cdmp,letos -de 'chda apl:endiz,
se dê ao respectivo mestre a gratificação de 20:t.b.
réis, alem do que eIle' ajustar I com a direcção
da mesma impressão pelo trabalho do ensino, o
que partiéipo a Vm. de or4~m de Sua Alteza Real,
pará que fázendo-o presente nessa direcção a,ssim
se execute, tenclO'el;rI ~'l f:a que 'na' dita admiss:.ro
de aprendizes terúõ' a pn!ferencia os d'e bb,a c'OncIucta e morigeraçãó. Ele<'1s guarde a' Vm. "Pala'"
cio do' Rio d~ 'Jaóeiro, eni 6 dc Fevereü'o tI >
181 l.-Conde de Linhares.-Sr. José Bernardes
de Castr,o. -'-- Acha-se no l!:iv. 10 'de' Reg. de DecI'étos e Avisos á TJ'pdgmphih
Nacional, a fi. 26 e v.
,

fim
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l\ianus'crlpto autbenlico.
t
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A Rcal Janta aôministrativ-a dm;l diversos impostos manda remetter a,.conta que Vms.' derão
da administr'açào I dos diZimos reae-s' desta capita,Dia dos annos 'lle 1807 a J!8\.1J, por 'lhe fa[tárem as clarezas· precisas, pa~a que Vm~.~ r'erol:mando-a, nella decliíl'e'm qual.foi o rendimento
de cada anno; os annos ein que 'se recebeu,' quanto
se acha em divida em -poder do's 'ahematantés ,'e
quanto impárta o 'existente 'rios trapiches, regulando-se pelas listas dadas pelos trapicheiros,
sendo com,IlUtado este assucar pelo preço medio :
e quanto importou tamhem em cadã anno a despeza da administração e conducção do assucar,
regulando-se para a desp'eza negativa da conducção àas"cai'l(as existentes pelo preço sabido nessa
a4l'llinistração, Qu~nto p()rém ao alcance em que

",

se achãe os senhol'cs de e'l1gen ho, por ora (~e não
trata, tanto por não e~tar liquida esta dj;vida,
como'par se não; atl!cipelar os lanadores, "e por
se persuadir la meslÍ1à 'unlta que estes vão Q,ntran(h) com'os computas que elles quizel'em dizer que
devem Produzida' 'a conta' nesta coofor'J1lJl'idade,
Vlmlo a envial'i'lõ para ser pl:esente Ú rcferida juntão Deos g~al'de' q .Yms Contadoria geral da
terceira 'repantição do rea[ Eral'io, em 7 de'Fe:vcreirolde 181 l. -Francisco de Paula Gabral de1\'lello. - Srs. .8dministradol'es dós dizimos ]leaes. J!J.arl:l'aYÚdo rio Liv. 2 0 de .Reg. gel'al de ordens expedidas ás .Juntas de li'azenda, a fi. 69,'
•
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ColI. Braz. - D'eIgàdo',
I

tEu O 'Príncipe lR~gente !>aÇO saber aos que o
pl'esente.aHarú com força/de lei virem, que tendo sido freqnen.tes 'e .mui repetidos os recursos e
I'epre'se.ntàç'ões que tem subido a minha real presença poc paete dos empuegad@s no- eo·J·po da
minha'real -mar.inhá}/'ÇjlJe1te.auo sid() julgados enl'
coneelho ,de gucnra .e I1clle .sentenceados, pretendem qQe )taes sentenças não tenhão sido proferidas com aquella .implaucialidade, exame ~
legalidaclé.que tã,o positiv.amente tenho ordenado
que hafa' de obs(lnar':se impretel'Í1'elmedte , allegando os uéoo.que'em taes ~ulg'ados não fôra a
evi,dencia dos factos ,nem o sincero depoiment()
d'as testemunhas, mas sim a intrig'a, <lo rivalidade
e antigas discordias as ,que inauirão e predominúuão. na declatiação dos v@tos'e deeisão elos jutgadbi-es.:-' não convindo nem ao bem do meu real
sen1Íço, nem ú a.uto1'Ídade e decoro do juizo militar )que subsistão p}'cteXitos, ainda que mal fundados J .que haj~o de dar motivos a semelhantes
l'~prese'ritações, offeósi~'as- da- dignidadc e respeito
de'Í'ido a taes ,julgados, e destructivas do sauda.,.
~'eI eftieito que resulta em beneficio do meu: reaL
Sél',,'iço, da lÍmpe1'Íosa necessidade de castigar os
~Ieliriqucntes, e,- prevenir com tac.s exemplos a
repetição de crilnes tão se1'Íos e consequente5,
como os que respeitão o serviço mIlitar, principalmente na direc(,lão e emprego das minhas forças na"'aes, pois que da regulal'idade da conducta,
intr~pidez,e exacto cumprimento das obrigações,
disciplina c.suh@l'dina~ão dos empregados no cor'po Ida minha real marinlli3, depende aquella
seg,urança el l?rotecção qlJ~"as' mesmas forças JiJavaes 'estão' no 'caso de.prestar pava a p,'eservação
dos meus .Estados e .domini()s, ,dolcommeJ1cio· e
na'Vegação dosmells fieis 1'assaUos; e. consider'ando por outra pa~'te que l'ãó il')'(~glJlaFes e indeco·rosas,representações, como, os máos eITeitos, clellas
resulbantes, dCivel'úõ totalmente cessa'r e desvanecer-se, se, consúltando eu os constantes, sentimentos da<minlla' ilil"de:féctivel justiça, houvel', por
·bem fll(;ilitlar assim aos réqs como· aos julgadores
todos .0S meios praticaveis e conducentes a desenvolver a verdade, a manifestar a legalidade
das provas, e a prevenir toda e qualquer suspeita de parcialidade, collusão ou injustiça: sou
servido determinar, que seja permittido a toda e
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qualqAle.r pessoa empregada no corpo da minha
real marinha, que se achar em conselho de guerra para nelle ser julgada das culpas de que fôl'
accusada, contradictar as testemunhas perante o
conselho, ou ,'erbalmente á face das mesmas
testemunJlas, ou por escripto, e requerer a acareação, ou que '!le repergun~em, se assim o julgar
a bem da sua defeza ; mas se succeder que se suscite ou proponha alguma queslão ou intet'l'ogatorio que não pareça ter ligação com o caso de
que se~ trata, déverá o conselho decidir peja
pluralidade de "otos se se deve ou não admittir
tal tlueslão' ou interrogato rio ; e poderá o conselho mandar chamai', todas as vezes que quizer e
julgar conyeniente, qualquer testemunha que lhe
parecer em estado de facilitar sufficiente informação, independentemente de qualquer requisição,
seja da parte do accusado ou do que fizer as vezes de accusador; sendo a principal obrigação
que o conselho deve ter em visla, a de éolligir
toda a massa de informação que seja passiveI obter-se, pam melhor indagação da vet'dade sobre
que devem ser fundados os seus julgados.
E éste se cumprido tão inteiramente como neHe
se contém, etc. Dado no Palacio do Rio de Janeiro, em 17 de Fevereiro de 1811. - PnIl'i"ClPfi
com s·uarda. ~ Conde das Galvêas. - Com os registos c01/ipe/entes.
DECRETO DE

i8

DE FEVEREIRO.

Manllscripto authentico.

Havcndo-me sido presente a tenuidade dos ordenados estabele-~idos aos officiaes da folha da
casa da moeda da Cidade da Bahia, que sendo
proporcionados ús incuníbencias de cada hum no
ler,opo do seu instituto, são hoje consideravelmente in feriores, em consequencia dos preços a
que se tem elevado a maior parte dos gene1'Os
necessarios ·ú ,'ida: sou servido que para o futu1'0, em lugar dos antigos vencimentos, perceba
cada hum dos respecti,'os empregados o seguinte: o Escrivão da receita e despeza, o ordenado
annual de 500:t/Jooo réisj o Thesoureiro,400:t/Jooo
réis; o Escl'Ívão da conferencia e ligas e o da rereceita e despeza das partes, 560:t/Jooo réis cada
hum; e os Juizes da balança, 500:t/Jooo réis
cilda hum; pagos pela I'epartição por onde percebião os antecedentes vencimentos, com a clausula porém de continuarem os empregados a extrahÍl'eDl provisões <\llOuaes, e satisfazerem as
meias annatas do estilo, na conformidade do
meu real decl,'e~o de 20 de Outubro de 17g8. Q
Conde de Aguiar" do Conselho de Estado e Presidente do meu real Erario, o tenha assim enten.dido e faça executar com os despachos necessarios" por este ,decreto sórnente, sem embargo
de quaesquer leis ou disposições em contrario.
Palacio do Rio de Janeiro, em 18 de Fevereiro
de 18u. -Com a rubrica do Principe Regente
Nosso Senhor. -EmtTallido dó Liv. 2 de R:eg. de
Decretos dos anno.s de 180g a Julho de 181-1, a {lo
0
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DECRETO

DE

18

DE FEVEnEIRO.

Manuscripto allthcntico.

Attendendo ao prestimo, zelo e intelligencia,
com que me tem ervido José Vcnancio de Seixas, actual Provedor da Ca a da Moeda da Bahia (*) : hei por bem, e por gra a que não se allegará para exemplo, conueder-llle, em lugar do
ordenado estabelecido ao referido emprego, o •
vencimento annual de I :ooo:tj)ooo ele réis e mais
200:t/JOOO Iréis tambem annuaes, para sua aposentadoria, pagos ao quarteis pela folha respectiva: O Conde-de Aguiar, do Conselho de Estado e Presidente do meu real Et'al'io, o tenha
assim entendido e faça executar com os despachos
necessarios, por este decreto sumente, sem embargo de quaesqu~r leis ou di posições em contrario. Palacio do Rio de Janeiro, em 18 de
Fevereiro de 1811. -Com a rubrica do Principe Regente Nosso Senhor. -Ea;trahido do Liv.
2° de Reg. de Decretos dos ltIl1!OS de 180g a Julho
de 1811. a fl. !Hg v.
DECRETO DE

18

DE FEVEREIRO.

Manuscripto autllcntico.

Attendendo a que pela The ouraria Geral das
Tropas desta côrte se despendem gl'andes sommas
de moedas de todas a especíes, de que provém
ao respectivo Thesoureiro Gel'aI, apesar de toda
a circun pecção e acti \"idade, indispensayeis falhas que gravão o soldo de 800:t/Jooo réis que
vence pelo referido lugar: hei por bem ordenar
que, além do referido solJo, yença mais annualmente o sobredido ThesoUl'eiro Geral, a titulo de
falhas, a quantia de 200:t/JOOO réis, pagos na forma do co tume. O Conde de Aguiar, do Conselho de Estado e Presidente do meu real Erario
o tenha assim entendido e faça executar com os
despaehos necessal'Í(Js, sem embargo de quaesquer leis ou di5po ições em conlrario. Palacio do
llio de Janeiro, em 18 de Fevereiro d.e 1811.Com a rubrica do Principe Regente No so Senbor.
-Emtmhiclo do Liv. 2. o de Reg. de Dec/'etos dos annos de 180g a Jalho de 1811, afl. 21g.
onDEai' DE

21

DE FEVERmnO.

l\Ianuscripto authentico.

O Conservador das matas do Sul de Pernambuco, Francisco l\1a'ehado de Faria e Maia, tenha

(*) Decreto de 2 de Dezembro

~e 1797.

Por jnstos.motil'os que me féjTãO prescntcs: hei por bem
Ilomear a J osei Vcnancia de Seixas, quc servi o na Capitania da B'ahio de Intendente da Marinha e Armazens reaes,
para Provcdor daCasa da Moeda cio mcsma capitania, por
tempo dc tres annos, e o mais qJJe decorrer em quanto
cu não mandar O contrario: com O qnal emprego rerceberá o ordenado de 800 IIP'ooo réis cada annur que lhe serã
pago pelo cofre da mesma cas" , com O vcncimento do
di.. da sua P"SSl:. O Marqucz Mordomo mór o tenha assim entendido o faça execotar com os despachos neceswarios. Palacio de Queluz, 2 de Dezembro de 1 i9i. - Com
a rubrica do I'rincipc Regente Nosso Senhor.
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entendido que, a bem do real seniço, se faz preciso que, conformando-se com a determinação do
§ 8. o do tit..). o do regimento da Conservatoria
das Malas, faci,lite as licenças que lhe fórem pedidas pelos mestres das sumacas que conduzem
madeiras para con trucção real e mercante que
possão conduzir nas mesmas embarcações madeiras que das galhada das grossas m"atas desse districto ficâo perdida ; e não s6 facilitará as licenças, ma's tamJlem prom.overa o seu transporte,
tanto para e ta capit~ cOmO para a Bahia, e
mandara regislar esta min"a ordem nos li vros da
Conservatoria" mandando certidão do seu exacto
cum primento. Rio, 21 de Fevereiro de 181 1. Com a rubrica de Sua Alteza o Sereníssimo Senhor Infante AlmÍl'ante General.
ALVARÁ' DE

21

DJ;; FEVEREIRO.

CoU. Braz. - Delgado.

Eu O Principe Regente faço saber aos ql.!e o.
presente alvará com força de lei virem: que verificando-se na minha real presença, em consulta
da Mesa do DesemLargo do Paço, os justos moti,os com que os moradores do arraial e freguezia
de S. João Marco requerêrã.o que fosse erigido
cm vi).).a, separando-se da de Rezende,- de novo
creada, por evitar os inconvenientes que resultão
da distancia em que o referido arraial se acha
desta côrte e da mencionada Villa de Rezende ,
sendo por is o mui penoso aos meus fieis vassallos que ali residem, Tirem ollicitar as suas dependencias civeis e crimiqaes muito longe dó seu
domicilio, c por caminhos muitas,vezes impraticaveis, cOm grande prejuizo de suas lavouras e
detl'Ímento da publica utilidade, pela clifficuldade
de se pU'lÍrem os delicto com a promptidão e
certeza que convém, e de se executarem as mais
diligencias do meu real serviço: constando-me
out~'Qsim que p meqmo arraial e freg'1,leúa contém
sufficiente povoação que crescerú cada vez mais
com o augmento da agricultura que está jú muito
~diantada, abrindo- e e cultivando-se com grande
fervor terrenos yasti simns até ilgora incultos e
de apro~'eitados; e querendo atalhar os referidos
incon;venientes, e promover mais por este meio a
felicidade dos meus fieis y<\ssallos e o augmento
da agL'icuJtul'a, população e riqueza nacional: sou
servido, con formando-me com a referida consulta, desmembrar do termo da villa de Rezende
o arraial e freguez.ia de S. João Marcos, erigi-lo
em villa com a denominação de S. João do Principe e crear para ella dous Juizes Ordinal'Íos , e
hum dos Orfãos, Vereadores, Offieiaes da Camara e Almolacés, na f6rma da lei do Reino, c
dous. Tabelliâes do Publico, Judicial e N,otas,
ficando annexo ao primeil'o dalles os officios de
Escrivão da Camara, sizas e almotac~ria, e ao
segunqo o de Escrivão cIos Orfãos ; e mais hum,
Alcaide: e hei outro im por bem, que as casas
da caD;1al',;l e cade~ ejão feita iL cu ta dos habito
tantes, como requerêrão e e obrigarão, e debaix.o
da direcção e approvação da ~lesa do Desembarg,q
do Paço.

Pelo qtle maQdo, etc. Dado n@ Rio de Japeiro,
em 21 de Fevereiro ele 1811. -PRINCIP,E dom
g.uaL'da. -.- Com os l'egistos oompetentes.
:PROVISÃO DE

28

DE FEVEREIRO.'

Manuscripto 'lUthentico.

,O Conde de Aguial', do Conselha d'Estado, etc..
Faço saber li .Junta díl Real Fazenda da Capitania
do l\iaranhão : qúe o.Príncipe Regente NfJSSO Senhor, por deoreto ,de 1-'1. do conente mez e anno,
de que incluso se remette a eopia, assignada ,pelQ
Contador Geral respectho; foi servido,cleterminilr
que João Anastacio da Cunha, nomeadQ, Escrhão
e Deputado i(lt,erjno dessa Juntai, ",enÇoa o ordenado igual ao que plJrcebe o EscL'i~ão e ;Deputado
da Junta da Real Razenda da,Capitania do Paliá,
em lugar do que está arbitrad9 ao dessa Capitania. O que.se participa á dita JU.Q~a, para que
assim o teoha entendido e ex.ec\lte sem c1ul"idê! PU
em)laraçe algum. Antonio Joaqui\ll ~ogLleira da
Gama a. fez nQ llio de J aneiw,., ,em 28.de F.e"Ve- ,
l'eÍL'o de> 18 n . .,..- Francisco de .J.>~ula Cabral de
MeJlo a fez escrever. -Cónde de, Aguia,Ç. -E.7Jtra!tida do Liv. 2 de. Reg. GemI de 0l'clen.s expedidas
áS,Juntas de Fazenda, a {l. 75 v,
0

ALVARÁ'

no 1°
'r

DE MARÇO.
,

Cal!. Braz. - Delgado.

Eu OPrincipe Regente faço s1;lbel' aos que este
alvará com. fOL'ça. de lei virem, que"llavendo-me
senipré proposto esta'belecer ~ m'él'llO'L\ ~ mais sêvera orelê h edbi10mica na adíninistracãó dbs Arsenae R~aes i\Iilitares, procu,rando ãY.imar rtelle?
a creacão e educacão de offici'aes e arti tas habeis
que p~ra o futm o· promovãd e adiantem sempre
todos os objectos do 'ineu real serviço, que tan'to
servem a conserv,ar a inâependdncia e segurança
da miill1a Real Corôa; e sendo-me presente qlle,
achando-se agora na idáde do Ri6 de Janeiro iI
séüe da monarchia, se fazia necessario dar ao ántes denominado trem toda ,a éxtensão de hum
grand~ Arsenal 'do Exelcito, e estabelecer neUe
para o futut~ huma administração analoga li' que
antes h'avia mandado praticar 0'0 A senal Real do
Exercito de' Lisboa ,. taMo majs que' os no~ os
grandes e'Stabe'lecimedtb's que tenho créado, da
fabrica da polvora na Lagoa de Freitas e da fabrica d~ canos de espingarda que se acha P'l"Íl:!cipiada na fortale~a da C,onceição, coll}o tambem
das outraS fa1Jr~cas' e fu~dições qúc succeSsivamen'te me proponho estabelecer, exigião huma
,administração bem org-anisada, econonllca, e que
satisfaça aos grandes 'fins que t,enho em ~'ísta; e
conhecendo igualm~nte que todlJ, esta ádministra~ão se dêve formar em 1:lUIb. SÓ 't~~o, estabelecend'o-se a necessaria sep~ração d que até aqui
tem si,do regido em c ~muÍll. pelà Intendenci'a
da l\larinhiI, e que nece's.à.ri mente deve produzir
confusão c demoras no m~u real serviço, além
de que sempl'e fica duvidoso e difficil de conhecer
o que ,pertence a hU1:n1- ,ou outr,ó;\ r,epartição: sou
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servid" cI'ear huma Junta para a administração da
minha Real Fazenda dos Ars8naes l\lilitares, fa-'
bricas e fundições que existem nesta capitania, a
qual s~ denominará: - Real Junta da, Fazenda
dos Arsenaes do Exercito, Fabricas e Fundillões ,ti
- com, os mesmos attl'ihutos e j urisdicção que fui
servido concecier á que se acha estabelecida na
Cidade de bisboa e que superintenderá a contadoria que igualmente sou servido creal' e se denominará: - Contadoria dos Arsenaes Reaes, Praças, Fabl'Íca de Polvora e I~undições-; servindo
, de regimeuto á mesma Juutae Contadoria, no que
fôl' applicHel, o que tinha e tenno e tabelecido
para a mencionada Juóta da Fazenda do A:rsenal
de Lisboa: e debaixo de tão justos pri ncipios
mando e ordeno qUJe tudo se obsene nesta f6rma,
segundo vai disposto e prescrito nos al'tigos seguintes, com as acldições e alterações que m:: parccêrão convenientes.
I. o A Junta da Real Fazenda será composta do
seu Presidente que deverú ser sempre o Tenente
General de Artilheda, Inspector Geral e Direcror
das fabricas e fundições do Arsenal Real do Exercito e de sete Deputados; a saber: do Intendente
dos Armazens ou quem suas vezes fizer;' dos dous
Ajudantes do ln pector Getal, hum como ViceInspector das officinas <lo A.rsenaI e outro como
Vice-Imp\:'ctol' da fabrica da polvorà e fazenda da
Lagoa de Freitas, onde deverá residil1 ; do ThesoureÍl'o do cofre do Arsenal ec da polTora; do
Contador que ficará encarregado de dirigir toda a
escripturação na Contadoria do Arsenal e na Lagoa de Freitas; ,do fisoal da minha Real' Fazenda
nesta repartição, que será sempr~ hum magistra-<lo .de Sl'ande consideração, que eu fôr servido
nomeai'; e uo Secretario da me ma Junta.
2,,0 Haverá mais para servirem no expediente
na JunUl, dous Officiaes de Secretaria, hum POI'teiro e hum ,Coutinuo.
5. o, A Junta terá as suas sessões na sala do arsenal que para esse elIeito se destinar, onde o
Presidllnte e Deputados se juutaráõ regulal'lnente tres "ezes na semana, a saber: nas segundas,
quaíltas e sextas, feinas; devendo principiar as sessões ás no,e horas da manhã, e durar todo o
tempo que o P"esidf:lnte julgar necessario para o
despacho 'dos negocíQs ocoorrentes; o qual poderá ,tambem convocar extraordinariamente a
Junta, quando o julgar conveniente. Não se
achando áqueHa hora o Presidente no Tribunal,
estando presentes tres Deputados, principiará
logo o despacho ordinario; e quando algum dos
mesmos Deputados não llOder ir ii Junta, mandal'-se-ha exousal'.
.
4.,0 A.ssentar-se-hão, 'o Presidente na cabeceira
da me a, em huma cadeira de espaldar, e· os
Deputados em bancos, tambem de espaldar; no1
primeiro lugar da clireita sent-3r-se-ha o Intendente, ou quem suas vezes fizer i ne primeil'o da esquerda o Vice-Inspector das officinas do Arsenal;
no segundo da dil'eita o Vice-Inspecto,' da Lagôll
de Freitas; no,segl,1ndo da esquerda o Thesoureiro
do cofre; no teroeiro da direita o Contador; n'O"
terceiro da 'e querda o Fiscal" e no quarto da di-'
r,eita o Secretario. As pessoas que Yíer.em.á Junta,
TOMO J.

sental-se-hão em assento razo, quando não forem
de tal 'graduação que a Junta entenda que deTão
ter -assen~o no banco elos Deputados.
5. o Todos os negocios se de paoharl.lõ na Junta
por votos, principiando-se pelo ultimo Deputado;
e o que fizer alguma propo ta na Junta, 'votará
primeiro, e depois seguir~lõ os outros na fórma
dita; o Presidente votarú em ultimo lugal', Havendo nas materias que se me hou "Cl'em de consultar, dill'erença de votos, far-se-ha deolaração
delles nas consultas. O Secretario lómarú lembrança do qtle se assel1lar} nas co tas' dós toe mos
requerimentos ou papeis, e esta lembrança erá
rubricada pelo Presidente e Deputados e por ella
f-ará o Secretârio as consultas, as quaes sel'áõ assignadas lrelo Pl'etlidente e Deputados todos, em
l'egra.
.
G, o As cartas, provisões c outros de 'pacllos que
fi Secretario fizer, e houveren1 de ser a ignadas
por mim, serúõ "ef'erendadas pelo I'rcsid.ente da
Junta, como se pratica nos outros tribunaes regios, cujos attdbntos S{JU sel'vido conceder-lhe
pelo presente alvar:'!o
7'· Nenhum negocio se despacha\'ú p,or oonferencia, mas sim pai' votos ; e em qU{).llto hum do
Ii>eputados estivei' votando, não' será in~etrom
pido, nem se fali ará em outl'a materia, em quanto
se não acahar o negocio de (Iue se tratar.
8. o Deverit ha,er o maior segredo em todos os
negocios que se tratarem na Jun'l'a, de sorte que
não po sa vi!' ú noticia 'da partes Ó <}lle e ,'otou,
nem quem foi por ellas ou contra ellas. Deverú
igualmente ha,'el' todo o cuidado e diligencia no
prompto e bom expediente dos negocios, provendo-se a tudo, como melhor convier á importante administração que <lOU servido, conDm; ii
Junta.
'
9, o Perteneerá á Junta o despacho de todos os
negocios da sua competencia e dos requerimentos
em que de,'ão ser ouvidos os Deputados ou quaesquer chefes d'as dilIerentes repartições que lhe são
subordinadas.
10. o Pertencer-Ihe-h a igualmente a decisiío de
tudo quanto fOr receita e daspeza de generos ou
dinheiro; e no principio de cada. anno daril oonta
da importancia que serú necessario despenuer-se
ncHe por hum calculo de aproximação, accommodado ás cil'cunstancias, declarando-se as dilIerentes allplicaçoes em que poderá ser distribuida..
11. o :Pertencerá á Junta consultar todos os lusares, oecupações ou empregos, assim da mesma
Junta; (excepto os lugares de Deputado) como
dos armazens, arsenal, fabrieas e de todos os
ramos e repartjções da sua competencia.
12.· Pertencer-Ihe-ha a nomeação dos Praticantes dá Contadoria, Esoripturarios do Almoxarifado, Meit'inho e seu Escrh'ão, Fieis, Porteiros,
Continuos ti Guardas, tànto dos armazens, como
do arsenal, fabrioas e mais estabelecimentos.
13.
omeará a Junta os mestres, contra-mestres e' apparelhadore's dos difl'erentes omeios do
arsenal e fabricas e das officinas que lhes são
annexas.
14. Vagando alguns lugáres ou emp"egos que
não sajão dá nomeação da J'unta,' mas sim dos
0
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que me devão ser consultados, ella proyerá as'
erventia' deltes, por tempo de seis mezes, e
assim tambem nas faltas e impedimentos dos
officiacs, pelo mesmo tempo,
J 5,· Pertencerá ii Junta mandar fazcr assentamcntos na Contadoria dos Ordenados e Pensões
Annuaes, e Diarias, pagas pelos a,rmazens, á vista
dos titulos das mercês, não devendo nas ferias
comprehender-se outras pcssoas que não sejãomcstres, contra-mestres, apparelhadores y Qfficiacs , aprendhes e homens de trabalho.
16,· Qualquer dos Depatados terá liberdade rIe
propôr na Junta as providcncias que lhe lembrarem, ou para mais util administração e arrecadação da real fazenda, ou para meUlOr arranjamento e economia do arsenal ou das repartições
commettidas á Junta, As decisões sobre semelhantes propostas serÍlõ escdptas por termos feitos
pelo Secretario em hum lino pal'a isso destinado
e assignados pel9 Présidente e Deputados. Por
este modo se lançaráõ tambem todas as decisões
da Junta que não, forem sobre requerimentos de
partes, para ficarem constando; e só nas relações
e folhas dos pagamentos, e dos generos que entregar ou 'despendeI' o Almoxarife, cuja multiplicidade I)ão permittir lavrarem-se termos de cada
hum, se porá por despacho "Vista e approvada» ,
sendo este despacho rubricado por dous Deputados.
,
Os Deputados, fóra da Junta, teráõ as
inspecções correspondentes aos seus empregos, e
segundo vão decláradas neste alval'ú a respeito de
cada hum delles, de maneira que, depois de conferirem sobre o melhor modo de executar as ordens que se dirigirem á Junta, cada hum dos
Deputados as ponha em execução, peJa parte que
lhe tocar; ficando todos unidos e, cada hum na
sua inspecção, responsaveis pela execução das
mesmas ordens.
18,· Todas as ordens que forem á Junta, e as
que esta expedir,. seráõ registadas na Secretaria
ou na Contadol'ia, segundo a sua natureza, evitando-se, quanto fÔI' possivel, a duplicação de registos, Os alvarás e mais papeis serúõ registados
na Contadoria; parque. ficando esta immediatamente sugeita á Junta, qualquer 'dos Deputados
poderil ha,'er as notieia,s ou eop~as que precisar"
19.· Todos os linos da arrecadação de fazenda
el'áõ rubricados por hum dos Deputados da Junta,
20,· Em hum dos primeiros dias de cada mez,
dará conta por escripto cada hum dos Deputados,'
do estado cm que se acharem os negocios da sua
particular competencia. Averiguar-se-ha a receita
e despeza do mez antecedente, tanto em dinheiro
cl)mo em generos; seráõ propostas pelo Intendente na Junta a relações do Almoxarife para e
decidir a compras de generos necessarios para
provimento do Arsenal e dos mais estabelecimentos; e finalmente nesta conferencia se conhecerá
de tudo quanto se tiver feito no mez antecedente,
e e daráõ todas as providencias para o futuro,
formalisando-se huma conta exacta do estado das
,
cousas para me ser presente.
21.· A Junta fica incumbida de fazer suhir todos os seis mel'es á minha real prQsença, pela
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competente Secretaria d'Estado da Guerra, os
qu-adros da receita e despeza das fabricas, e mais
estabelecimentos, afim de que pOI' eIles poss-a eu
conhecer, não só a sua boa administraçãd' , mas
o pl'ogresso da!> mesmas fabricas, e a utilidade
que dellas' re!>ulta á minha Real Fazenda.
22...• Deverá aJunta no principio de cada an no
fixar o preço que hou ver de pagar pelo salitre que
vier do interior ue !\linas Geraes, dirigindo-me,
pela' competente Secretaria d'Estado,. huma consulta a tal respeito, pam eu resolver como mI'
servido.
23,· Devenâo todas as despezas dv exercito
ficarem daqui em diante separadas daquellas que
mando fazer pela Repartição da .Jllarinha; sou
servid() ordenar que a Junta proceda logo a organisal' e!1l:e objecto, e a consultar-me o que julgar
conveniente, para que se estabeleça b11ma ordem
permanente a este respeito, e para que a administração proceda na melhor fórma, e debaixo
dos principios da ma'is severa economia,
z{,.· A administração dos armazens da pohora, e tudo o que diz respeito á arrecauação e
venda deste genero, assim como as guias que se
deverem P?ssar aos que o compr~rem, para o;
revender fOl'a e dentro' dos meus Estados, ficará'
pertencendo á Jun ta, e muito especialmente ao
seu Presidentl.1, que terá sobre este objecto huma
partícular inspecção. O mesmo se entendel'á a
respeito de todas as fabricas, fundições e cas9s
de armas pertencentes aos meus reaes arsenaes,
assim eomo a Lagôa de Freitas e estabelecimentos que tenho ali mandado crear.
25.· A Contadoria dos arsenaes reaes, praças,
fabrica de polvora e fundições, será composta
(além do Contador) do numero de esc1'Íptural'iO!t
e praticantcs que a Junta julgar indispel:lsHeis, e
que eIla deverá, com a maior brevidade, consultar-me, tenuo em ,'ista estabelecer hum methodo de escripturação simples; claro e adaptado ás
circunstancias.
26.· O local da Contadoda ser,á o mais proximo possivel ao da Junta.
A Contadoria terú exercicio todos os dias
de manhã, que não sejão de guarcla, entrando
os officiaes ás nove horas,. e sahindo ús duas da '
tarde, e sendo necessario ás tres.
28.· Deverá servil' de regimento á Contadoda
aquel1e mesmo que fui senido dar pelo alvará
de dous de Janeiro de, 1802, para regimem da
Contadoria da Junta da Fazenda do Arsenal Real
de Lisboa; apropriando-se a direcç,lo desta nova'
Contadoria tudo ó que contém o dito regimento,
e que fôr compativel com as actuaes circunstancias, e cam as addições e alterações no systema'
de administraçã(} de fazenda que determinão o
presente ahará.
29.· Ficará a mesma- Contadoria enca1'l'egada
de toda a escripturação que presentemente se faz
pela Contadoria do Arsenal da Marinha, e lavrará
todas as folhas de receita e despeza de qualquer
natureza que sejão, para se didgirem ao Real Erario,' afim de sel'em ali pagas, 00000 até aqui se
tem praticado pela Repartição da Marinha.
50.· A Junta farú tirar nos primeiros mezes de,
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cada: 'Bnno, na Contadoria, :I1oma conta exacta e
cÍl'cun tanciada de toda a despeza que tiver feito
do anno que acabar, indicando miUdamente os
princi1>aes artigos, como generos, materiaes e
ordenados de todos os empregados que trabalhão
no arsenal e fabricas militares; e notando o que
fica em ser e o que se consumira nos trabalhos
do mesmo al'senal, assim como apontando toda
a despeza que se tiver pago e toda aqueUa que
não estiver paga, e passar em divida para (I anno
futuro.' Igualmente a Junta fará preparar na
Contadoria, depois de se ouvirem todos os membros da Junta, huma relação exacta de todos os
L'undos ou receita que será necessaria para pagar
toda a despeza que o serviço real exigir se faça
no arsenal, no anno que principiar. Juntamente
com esta relação fará a Junta mhir á minha real
presença a conta dos fundo.s que a Junta necessitará que em cada mez sr. lhe adiantem pelo meu
Real Erario, afim que entre as uuas repartições,
s.~ estabeleça a necessaria harmonia, e que o
Thesoureiro da 'Junta receba os fundos necessarios, e nas convenientes épocas, para o fim de
que nada falte do que fôr essencial para o meu
real serviço.
31.· AJunta fará entrar na Conladol'ia todos os
livros e documentos do aetual Thesoureiro, para
serem examinados, e tel' presentes todos os passos que se derão na venda da polvora, compra
de saLitre e des,pezas d'as fabricas; para se proseguirem estes objectos com pleno conhecimento
de causa e de todos os avisos regios que a este
respeito forão dirigidos -ao Thesoureiro, e que
sel'vem de justificação e autorisação aos seus procedimentos nos diversos ramos que lhe forão
incumbidos;. donde tambem resultal'á á Junta o
melhor conhecimento de tudo o que ene possa
ter obrado e meios com que terá procurado, em
heneficio da Real Fazenda, promover tudo o que'
d,iz respeito á me ma. Estas contas seráõ depois
remettidas ao Real Eral'io, para recebel'cm ali a'
final e necessaria fiscalisação.
Do P,'esidente.
52, o O Presidente que sel'á sempre, como fiqa
dito 1 O' Tenénle General de, Artilheria, Inspector
Geral dos ar enaes e fabricas, deverá ter a supre:.
ma inspecção e direcção de todos os trabalhos dos
arsenaes e das fabricas de polvora, refino do sa~
litre e carvoaria e de quaesquer outras fabricas e
estabelecimentos dos arsenaes reates que eu .f'ÔI'
servido ,crea ; como seráõ na Lagoa de Freitas as
olaria.s, caeiras, córtes de madeiras e sua extracção" 'pOI' meio de caminhos que se hajão de' p-!'aticar; dirigindo tambem hum estabelecimento de
hum jardim botanico da cultura em grande de
plantas exoticas que mando se haja de formar na
dita iazend'a da Lagoa e de que será encarregado,
debaixo das suas ordens, o Dep utado Vice':'Inspector dena, promo.yendú a' cultnra das moscadeiras, alcanforeiras, cravos da India, canella,
pimenta, e oS' cactos com a C'ochonilna; fazendo-se as necessarias experiencias ,- para' vir a conhecer-se o melhor meio de as culti,vaT' e' propagar , e de levar ao maior gráo de perfeição
l

possh'el a plantação dos bosqucs artificiaes de
madeiras de lei, como são' paróbas, tapinhoans,
canella~ , vinharicO's, tecas, etc. ; e finalmente di'rigindo e promovendo a creação de bons pastos
para o sustento dos gados da fazenda, e todos os
mais artigos concernentes a sua boa agricultura.
35.· EUe proporá na Junta tudo o qu~ julgar
conveniente a bem dos mesmos estabelecimentos, economia da minha Real Fazenda e pl'ogre so
dos difl'erentes ramos da sna inspecção, especialmente pelo que respeita aos interes antes objectos da manipulaçãO' d<1 polvora, renno do salitre
e carvoaria; pertencendo-111e tambem o exame
dos armazens da polvora, C' do estado em que
ella deve conserval"-se.
1

Do lntemünte.
34. o O Intendente será obri5"ado a ir aos a1'mazens todos os dras de manhã que não forem
de guarda oU' llOuver Junta, e assistirá na me a
tres horas, entrando ás nove do Iode Abl'il até
o ultimo de Setembro, e ás oito dOlo de Outubro' afé O ultimo de l\'Iarço. Dará as informações que a Junta lhe pedir; des'(>acharú os requerimentos' das partes, e farú todo o expediente
das cousas necessarias para oS,armazens, segundo
tiverem sido appl'O'vadas pela Junta, Visitará
todos os dias os armazens oe arrecadação dos generos, para ver se estiro em boa ordem, e se o
Almoxari'fe e mais empregad'os cumprem com as
suas obrigaç6es.
55.· O Intendente fará dar prompta execuç',ãoás ordens da Junta, passando para esse eft'eito'
os despar.hos necessal'ioS' ás pessoas que lhe forem sugeilas.
56,· PropGrá na Jnnta as relações d'o Almoxarife para conhecimento dos generos que forem
Il'Ccessarios e se de,'ão comprar; fazendo a J unta publicar os mesmos generos , afim de que
possão concorrer os negociantes que quizerem
encarregal'-se de os fornecer, preferindo sempre
a Junta os de melhor qualid'ade e preço mais
C'OffiIDodo, á vista das amostras que lhe forem
apresentadas; e o' mesmo Intendente passará as
ordens necessarias ao .!lmoxa1'ife, e assistirá (I
entr'ada dos genel'os, para ver se elles comoinão
C'om aS amostras, ou se' diyersificao em qUalidade; dando 'de tudo cont'a á Junta, que ao menos- huma vez por mez, e tonas as que julgar
conveniente, irá verificar se o II') tendente cumpl'io
C'om O' seu dever" e se os generos que entrúrão
para os armazens sã'o com effeito iguaes em
qualidade ás amostras apresentadas.
57.· Assj, til"ú ao pá:gamento das ferias, não
consentindo que estas se fação sem conhecimento
dos mestres e apontadores, nem lias horas de
trabalho.
.
58.· Passará as ordens para se apontar toda a
gen te de trabalho, na fórma que aJunta tiver
ordenado; tomando' todo o cuidado em que o'
ponto se faça com a maior exacção.
59.· Mandará passar as certidões que se lhe
pedirem, e que hOlIVerem de ser feitas pelos oDiciaes que lhe' fieão su~ordinados.
40. o Proporá na Junta, no caso de vacatura,
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as pessoas que juls-ar proprias para occuparem os
lugares de Almoxarife, Escrivães da Intendencia e
do Almoxarifado, Compxadores,ApontadOl::es.. Porteiros e Guardas. que forem indispepsaveis; tenda
c!P vista, que deTem ter acceSJ;o em o.ffi.ciaes da,
Çontadoria If A<rmazens.i

Dos doas Vice-:mpectol'es.
'41. Os dous. Yice-Inspect.or.es,.t/lráõ a priva0

tiva inspecç~o, hUIJI dils Omç~ç'1-S do ars.enal'l'eal,
e outro da J'azencla da Lagôa de F.rei.tas, que: di-,
l'igiráõ nos sens trabalbos,rpara cujo fim os rpestrês, contra-mestres e offiqiaes lhes s.eráÕ subordinados; porém os di.tos Vice-In,s-pectol'es fical'úõ
sempre debaixo rIas ordens da Inspector Gcra\.
42, o Elles faráõ executar :todas as ordens da
Junta,
não tlaráõ execuçãó a oul;ras algumas
sem que primeiro o p,articipem ncHa.
.
45. o Não consentiráõ q,ue mestre algt,lm tome,
empreitada, nem que q officii}es, se enirp,reguem
em trabalhos que nãp perten,ção ,ao, meu serviço.
44. o Assistirúõj ou mandaráõ assistir av ponto,
fazendo distribuir a gente seglf,ljl,dj0l os lrabalhQSI
que forem nllcessarios.
I
I
45. o Te1;Úõ glande cuidado em evjtarem os
extravios dr. generos" çOJIlO tambem os fogos,
propondo na Junta toda as provideQcias qu~ julgflrem propdas para estes.importantis imos fins.
46. o Seráõ obrigado a residir diariamente nas,
suas respecÇ.vas Rep"rtições, pão' podendo ausen~
ta r-se sem licença da Junta, que nupca a concederll por mais de oito dias, sem que primeiro
me Go.nsulte.,
.
47. Pro,podlÕ na Junta o numero ,de appal'elhadores, officiaes e homens de trabalho necessarios para as suas respec~~vas repartições; e
depois da Junta decidir-, mandaráõ fazer relações
dos seus nomes e dos jornaes qne rperecerem,
õuvindo por escripto os mes.tres.a es,te respeito,
e dando conta, na Junta, para que, appr.ovando
e11a; mande· que o Intendente passe ordem para
que sejão apontil~os.
48. o os meze de junho e Dezembro de cada
anno passa.rr1õ revistas geraes a.os apparelhadores,
officiaes e aprendizes, e, ouvindo semplie os
mest.res por escriptQ~ r.ropprúÇi na Juntq (I aug-;mento de satario, I~OS que o Il,ler'ecerem., o q~a.l.
augmento. só então terá lu,gar; e acol]t~cendo que}
algum mereça hum jornalextraol'Cllnario, a Junta,
me con u\Lará.
49, o Poderáõ mandãr prender to.das as pessQas I
que lhes são subordinadas e que desobedecerem
ás suas ordens, e a- que desencaminharem, eonsentirem ou nãG e vitar.em o extra "io de generos ;
dando parte na Junta, ou para decidir a fónna
do castigo, ou p.ara as reIQ.etter ao Juiz COIQ.petente, para sereD;l pl'OCeSS;ldas na conformidade
d,as minhas ~eis,. .
,
50.~ A~ém d~s &ebreditas ,,obrigações q~e são
;CommuQ.s .!I0S dous Deputadl)s Vice-Inspectores ,
pelo qu,.e ,1;espeita á Repartiç~ de cada hum delles,
,pertenc~á príva!ivamente ao Vice-In.spector da
fa~enda da Lagoa. o tomar conta exacta da CD ('
brança, ass~ do producto. dos generos da dita
iazcllda que se hourerem de vender~ como .das
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rendas que satisfi~erem os' rendeiros da mosma,
faQ;e'{ldo entvar todos estes prodbctos no respec-,
ti-vo cofre, depois de propôr' na Junta o melhor
metho~o que para este eITeito se deva obsl'::rvar.

Do Thesoureil'o elo Cofre.
51, o O Thesoureiro do Cofve do Arsenal e do
producto da p(])lvora " e real fazenda da Lagôa
tellú a;~eu cargo toda a 11.eceita e despeza do meslUO €ofre; receberá. do Real Eral'Ío os dinheil'os
destinados para manutenção d'os arsenaes'; receberá igualmente o pro dueto da venda da pohora
e.da real fazenda, e suas annexas.
'
52. o Pagará todas as despezas e jornaes, tanto
dos arsenaes, como das fabricas e mais estabelecimentos, segundo as ordens e despachos que se
lhe apresentareIlL da Junta.
~5. o No principio de cada mez apresentará na'
Junla as contas da receita e despe.za do coroe do
mez antecedente, pal'a que a' Junta veja a sua legalidade.e mande}l 01' ellas'ÍOl'mal"osl quadros que
de;vc"fazer' sllbiI!la minha real presença pela comp.etente Secl'etacia d'Estado.
• 54. o O Thesoureiro pTopor~ naJunta as pessoas
que julgar capazes, para occllpal'em os lugares
de Fieis', e para serem empl'egados nas Pagadorias; tendo em vista que ellas deveráõ lei- accesS'o
aos,Jugares da €ontadoria ou do~Almoxarirado.

Do Contador.

, 55. o, O Contador: executará e 'fal'á executar 'na
Contadoria todos os despachos da Junta, com a
maior e~acção.
56. o O Contador, que tambem he Fiscal da Fazenda na sua Repartição, respondellá a todos os
requerimen,tos e Pu(])postas que lhe forem ml·jg>idas
pela J.unta, e terú todo o cuidado em que se. execute tudo o que determina est~ alvará, c o regimento que mando seguir na direcção da Coma40ria, e,m tudo O· que fôr compativel epm as
circunstancias actuaes, participando na Junt'al
qualquel' alteração que Di to se faça ou plletenda
faz.er-se.
.5,.0 Será obrigado a apresentar na Junta, no
pi incipio, de cada mez, os tinos da receita e, despeza do Álmoxarifado, ilo mez. antecedente l e'
igualmente dos al'mazens' das fabllicas •
58. o Nos impedimentos dOI Intendente, assignará.o,Contador. tocl'os os papeis do seu expedien~
te, e o Primeiro Escriptul'ario da Contadoria
llssignará os do expediente do Contador.
59.· O Contador proporá na Junta as 'pessoas
ql,l.e de\'erúõ occu'par os lugares de Escripturarios,
Praticantes da: €ontaderia, Escripturarios dp ·AImoxarifado e Port-eü:o rda Con,taduria
Do Fiscal da Fazenda..
60. o O Fisca\ da. Fazenda ,terá a seu cargo o
vigiéll:.sobre a l.i,el e iI) teir,a execução de·tudG,J')j que
determina ,este alvará que mando's.e obselWe lIteraLmenttl.
61. o 'Será sempre oU"ido p.ela J~ta em. todas
as resolu~Qes que se tomarem "pertencentes a minha Real, Fa~nda, e; resp.o'nderá a todos os reque.
rimemos ~ 'pI'opo.stas .em que s,e lhe .aee vista.

ANNO DE 1811.
Do Secretario.
62, o O Secl'clal'io proporá nclla' os Il'ct\'oci-os e
requerimcntos, c lerá o maior cuidado em todos'
os par1\'is c despachos que' c tivcllcm a seu eargo;
l'a1.enrlo a relação denes oa Junta, e leIl11lr'ando
a re qluções ou ordens que se Oppuzcl'cm ou que'
fizcrem a bem dos' ncgocios que propozel',
63. 0 Na occasião das assig'nalura da eal'ta·s,
al-'I'a.... ls, pro'l'isõc , eonsultos ou ordens que passal', meLterá dentro o lemuret'e por onde se
del'erOlJllárão, para que o Pre idenLe e os mais
.Deputados vejão e esLão eonformes ao quc 1'0tárão, e ao que fui senido resn!yer.
6:1. o Farú registar t'odas aS <Jrdens e despachos
que se expe,direm da JUlita; e I'ef!letter'ú copias
por c11e asslgl1adas, dos termos que laHai" das
{Iecisões da Junta (qllando não forem postas em
requerimentos) ao Deputados, a quem compelil'
a _ua execução.
'
'65. o Os Officiaes pa Secretaria cumprirúõ as'
onlens do SecreLario, em tudo o que fUI' pertencente a seus empres·os.
1
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por nuo comparecerem- lançadores no Con elho
da Fazenda que olferelJ 'cm maior vantagem ú
mesma Heal Fazenda; e devendo-se mais providenciai' quanto ao contraclo dos meios direitos
dúti animaes que pa 'salão pelo regi to da Cmiti- ,
ba, a' que tamuem não comparecêriio lan\:adorcs,
t-al ez pelo moliYo da exlinc:ão do direilo do
gauo que a me ma Junta ponderou em sua conta
de 9 de Outubro do anno pl'o1..-imo passado: he,o
Principe Regente Nosso Scnhor servido dctermi- ..
nar, que a mesma Junta mande proseguir á arrecadação dos, rel'cridos meio direitos, pelo
mesmo methodo da ati rni lli 'tração real em quc
ora se acha. O que a mesma Junta assim lerá
entendido e cnmprirá como nesla e llle ordena.
Franeisco Jllcqu6s de Araujo B.a los a fez llO Wo
dc J<Jneiro, em 6 de Mal'ço de 1811.-Anlonio
1I1ariano de Azeveuo a fez eSCI'eYel'. -Conde de
Aguiar. -Extmhida de {l. 54 do Liv. 2 de Reg.
e Provisões expedidas pela Contadoria Geml da Segunda Repal·tição do Theso/ll'o.
0

CA.RTA REGIA. DE 8 DE lúA.nço.
Do Porteiro da Junta.
1Ilanuscl'ipto authcntico.
6G. o 0 Porteiro da Junta terú as mesmas obrigações que eompetem aos Porteil'os dos meus tl'iHeverendo Bispo, amigo e mais Goyernadores
bunaes; não entrar'lI denlTo da Junta, em quanto
9urar o de pacho , senão para lev'ur alguml'ecado ,interinos da Capitania uo Maranhão. Eu o Prindas Secretal'ias d Estado, Tribun ae ou das pcs- cipe Rcg:ante TOS' en I'io muito' saudai:' Con 'tansoas su10rdinauas á Junta, on quc a ella forem do na minll3 real pre cnça o desacerl ado e estranho procedimento praticado com o Governador
chamadas, pura o qnc baterá primeiro li porta
que tcrú sempre fechada, em quanLo durar odes: da Capitania do Piauhy, Carlos Cesar Bul'!amapaeho, e não entrará sem que o PresidenLe toque ([ui, pelo Goyerllflllor e Capitão General ([ue foi
des 'a Capitania, D. José 1'h01118z de Menezes
a oampainha,
mandando-o suspender, pr'ender o sequestrar em
Do, Gontinuo.
todCls os seus bens, pOl' mero arbítrio seu, e com
Üí' o O Continuo da Junta sel'virú para os avimanife to excesso do jurisdiCção e transgres~ão
sos e diligencias que (orem nece ,arias, assi:tiudo
das mio has reacs ordens, sem primeiro me fazer'
infallivelmente no Tribunal todos os dias em que
saber os crime que haTia commeLtido, e csperar
houver Junta.
as minhos reac, determinações, chegando a tamao ho excesso o seu rle~comeditlo comportamenDo l1feil:in!lo e sell Esc1"ivilo.
68. o O i\lcirinho e seu Escrh'ão, ficando co- to, quc não só foi sn penso, preso e sequestrado
o dito GO'l'crnada.I' na propria ca a do' Governo
mo todos os mais empregadüs dos arsenaes
sugeiLos á Junta, não só cumprirúõ os seus des: Ilue lhe foi cercarIa com'e coita militar, com granpachos, mas tcráõ. ~odas as mais obrigações de eseandalo do povos rlaqu~l!a Capitania, com
lOhercnte o seus oilleLOs, segundo a pratiea dos grave offen a da immuniuade que elle de"ia e peruI' da autoridade que eu lhe oonfiára, e com
outros Tribunaes.
Pelo que mando, etc. 'Dado no Palaeio do Rio dllsmedido exces o de juri ujcção, mas tamhem
ele Janeiro, em o lO de i\larço de 1811.-Pnn,CIPE afoutando-se o referido GOl'el'Oador e Capitão
com guarda. -Conde de Linhare'. - Com os re- General li nomear Proycdor interino da minha
Fazenda, e para Juiz e E cI'i"o1o de la illegilima
gistos competentes.
diligencia, a dua pcssoas que O não podião ser
pela falta de autoridade de quem os nomcaYa,
PROVISÃ0 DE 6 DE nfARço.
pela sua qualidade, estado e inimizude com o
Governador, maiormente haven,lo hum Ouvidor
lITanuscripto au{hentico.
, naquelJa Comarca com seus offieiacs l'especliYo ,
O Conde de Aguiat', do Conselho de Estado; c a dar pro'l'isão 011 patente de Go,' mador inteetc, Faço saber á Junta da Administração e-AfÍ'e- rino ao Coronel de milicias, Francisco da Cosla
cadação da Real Fazenda da Capitania de S. HebelJo, sem ter para i to faculdade, e deRp,'ePaulo, que ten do-se-lhe participado em pl'o'Visão 21ad,a. a ordem de successão Ilue está por lei e do me mo Real Erario, de 22 de Fevereiro do tabelecida nos caso' de faltarem os Governa 101'0 :
corrente anno, a arrematacão do contracto do e. querendo rcmediar do modo por ora po 'iyeL
Cubntão de Santos, orde~ando-se igualmente este desordenado acontecimento, em quanto com
que ficassem por administração regia os dos no- pleno conhecimento de causa não mando castigar
vos impostos e suqsidio literal~io dessa Capitania, com penas proporcionadas" todos os qne fo\'en
T0i\10
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réos e cumplices destes cnmlL1OSOS excessos, e
de outros que, com desprazer meu e offen a das
minha leis e do socego dos povos, se tem hatempos multiplicado nessa Capitania: hei por bem
ordenar-,'os que, a, im que e ta receberdes, man<.leis logo sollal' e restituir ú sua inteira liberdade
o mencionado Goveroador Carlos CezaL' Burlamaqui, pagar-lhe todo os seus soldos "encidos,
e entregar-lhe to<.los os bens e moveis dn seu uso
que lhe forão ~eque trados, menos o dinheiro,
joia e trastes de ouro e prata que não forem do
uso ordinario, que se consen arúõ em deposito
até nova determinação min11a, e que só lhe serúü
entregues dehaixo de fiallça idonea, fazendo-lhe
saber que lhe hei por acabado o go,'erno, por
ter findo o tempo por que foi concedido, e que
ueye pl'omptamente partir para esta Capital, pas:
sando as conTenientc ordens, para que, em quanto
não chega o GOTemador que eu houver por bem
nomear, entrem no GOTerno do Piauhy os memhros designados na ordem de successão estabelecida no a1Yarú que a reg'ulou; sidão daquella capitania e uos empregos que exercem, Joqos os que
forão nomeados pelo Governador e Capitão General para esta arbitraria e i1'l'egular diligeneia,
c o que estes clegêrão, substituindo-se pelos que
-enião, e na sna falta por OUtl'OS de conhecida
e noto ria aptidão. O que tudo cumprü'eis com o
'l.elo que de vós espero, dando-me logo conta
(lo que nesta conformidade houverdes praticado,
remettenrlo todos os papeis e processos que se
tiverem formado acerca deste negocio e dos que
lhe forem relativos, e mandando registar esta nos
linos da Secretaria desse Govemo e do Piauhy,
e nos das Comarcas das Cidades de S. Luiz do
Maranhão e Oeiras, para fJue em todo o tempo
('onste o quão de agrada,'el me foi todo este
acontecimento. E cripta no Palacio do 11io de
.Janeil'o, aos 8 de Março de 18Il,-PnUicIPE,Para o 11e\'erendo Dispo e mais GO"eL'nadores da
Capitania do Maranhão. - i\'lilitão José Alvares
<la Silrn.-Acha-se a fi. 64 e v, do Liv. Iode Nota{'!io das Ordens que se ca'lJedem pela lI'lcsa do Desem..
/lfl1'go do Paço.
CARTA nEGIA DE

9

DE MAIIÇO.

Manuscripto aulhenLico.

HC"crClldo TIispo, Amigo e mais Goyel'lladores
Capitania do Maranhão. Eu o Pl'incipe
Heg'ente \'0 envio muito saudar, Havendo-me
rcpre en lado José Loureiro de lesquita, Secreta!'io do GO"Cl'OO da Capitania do Piauhy, que
acllando-se nes:a Côrte 'mándado pelo Go\'el'l1a,101' em dilig'cncia do meu real eniço, fôra
privado do seu emprego l1a pe soa do OLlicial da
Secl' tada Sotero Claudio da Silva, que ficára
cm eu lu "ai' nomeado pclo referido Gorel'nador,
praticando e te attentado hum i\ligucl Jo é FeL'r ira, eleito Proyedor interino da minha Real
Fazenua pr:l0 Go"el'l1ador e Capitão General que
foi des a Capitania, D. José Thomaz de lenezes
e o Coronel de Milicias, Francisc@ da Costa 11ehelio, a quem se déra huma provi ão ou patente
jnlel'ino~ da

de Governadol'; que passarao ao excesso de nomeaI' hum mancebo de dezeseis annos, e deCtomar
conta de todos os papeis da Secretaria, mandando-os pôr em deposito particulal', apesar der;quantos protestos se fizerão pOr parte do seryenluario, acontecendo estes estranhos factos na occasião em que aquelles referidus proyédor e
Go\'ernador interinos, e outros mandados pelo
mencionado Governador e Capitão General, forão
com desmedido excesso e transgres ão das minhas reaes ordens, suspender, prender e llequcstraI' o Goyel'l1ado[' daquella Capitania, Carlos
Cesar Burlamaqui, sem preceder exprcssa ordem
minha, com manifesto exce~so e abuso de jurisdicção e escandalo dos po,'os, e chegando tambem os mesmes illegitimos executores de ordens
tão conlral'Ías ú tranquillidade publica a sequestrar os bens dp mesmo Secretario, pedindo-me
proTidencias promptas e capazes de reparar os
males que nascêrão de tão estranho c uespotico
procedimento: c tendo-se yerificado na minha
real prcsença os factos I~feridos, e querendo dar
as providencias que ora cabem nas circunstancia',
reservando para tempo o.pportuno, e depois de
e fazerem as averiguações necessarias, e com
pleno conhecimento de causa, o impôr o castigo
proporeionado aos réos deste e outros delictos
que se provarem, e dar as mais pl'oyidencias que
convierem ao meu real servico : son sCrYido
de ordenar-vos, que, na conl'orriJidade do que ,-os
detérminci na carta reg'ia de 8 do corrente, pratiqueis com todos os empregados nesta diligencia, e com os que elles nomeúrão, lanceis fora
da Secretaria o inlruso Secretarie, c re. tituais a
ella o refendo José Loureiro de Mesquita por si
ou na pessoa do nomeado, fazendo tornar para
seu lugaL' os papeis que com tanta precipitação e
Tiolencia .se reti!'úrão do archiyo competente, 11
mandeis outrosim entregar.lhe os bens c moveis
do seu uso e escravos, conservando-se sómente
em deposito o dinheiro, joias e trastes de OurO e
prata que não forem do uso ordinario, se os hOI1Yer, até nOTa determinaç,ío minha, e que só Ih<;
eráõ entregues, pL'estando fiança idonea. C U111pri-o assim, Escripta no Palacio do fiio de J aneiro, aos 9 de l\Iarço de 1 8 I L. - PI\L~Cll·E ..Para o 11eyerendo Bispo e mai Governauores da
Capitania do Maranhão. -i\1ilitão José Alvares
da Siha, -Aclta-se a fi, 65 e v. do Lit. lO de Notação das Ordens que se en'pedem pela 11Ina do Desembargo do Paço,
PlloVIsio

DE
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DE -MAIlÇO.

l\Ianuscl"Ípto aulhentico,

O Conde de Aguiat', do Con elllO de Rstado, etc. Faço saher ú Junta da 11eal Fa7.enda da
Capitania da Bahia, (!ue, por deereto de 18 de
Feyereu'o proximo pa sado, de que inclusa se
remetle a copia assignada pelo Contadol' Geral
respectiYo: foi o Principe 11egente Nosso Senhor
senido conceder ao actual Pro\'edol' da Casa da
M.oeda dessa Cidade, José Venancio de Seixas ,
em lugar do ordenado e~tabelccido ao refet'ido

ANNO DE 1811.
emprego, o ,'encimcnto annual de I :ooo:jj)ooo
de réis, e mais 200:jj)000 réis tnmbem anouaes
para a sua aposentadoria, pagos nos quarteis pela
folha fespecLiva. O que se p,ll'ticipa a essa Junta
para assim o ter entendido e executar sem duvida
ou embarnço algum, Dionizio Jo é ele Almeida a
fez no 'Rio de Janeiro, em 12 de l.I1arço de 181 ),
.,- Francisco de Paula Cabral de Mello a fez escrcver. -Conde de Aguiar. -Extraltid{l do Liv.
2" de Reg, Gel'al de Ordells expedidas tis Juntas de
Fa-::endu>, a fl. ,8.

•
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COI'ôa e Fazenda, Provedol' da dos defunto e
auseutes, dando appeliação e aggra 1'0 na fórma
das leis do Reino para o Ouvidor das Ilhas de
Cabo Verde, e vencendo o ordenado, propinas
e emolumentos que vence o Juiz de Fóra de Benguela.
Pelo que mando, etc. Dado no Pnlacio do
Rio dc Janeiro, em 16 de Março de '1811.PnniCll'E com guarda.-Conde de Aguiar,-Com
os registos competentes.
PROVIS1\.0 D!I
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i\Ianuscripto authen lico.

l\Ianuscl'ipto 3uthentico,

O Serenissimo Senhor Infante Almirantc Gcnel'al npprova o pal'ecer da Junta PI'O \'isional que
cm 12 do corrente lhe foi communicado, relativo
á compra, de alcatl'ão e venda da enxarcia velha
que exi~te nos armazens. O mesmo Sercnissimo
5enlJOr ordena tambem, que ns luzes das bitaculas dos na vios dn esquadra sejão de ;neile de
peixe e as mnis dp. sebo. - Rio, 14 de l.\larço ele
J 81 I. José Este,'ão dc Seixas Gusmão e Vaslloncellos, - SI'. José l.Ilaria de Almeida,
ALVARA.' DE

16

DE MA.RÇO.

Coll. B1'31:' - Delgado.

Eu O Príncipe Regente Faço saber aos que o
pre enle alvarú com forçn de lei virem, que, tomando em cousideração o estado em que se achão
os estnbelecimentos de Bissúo e Cncheo e uas
depen,Jencias, 'não so relatiYamente ao augmento
e extencão do seu commercio e das minha rendn rea-es, que do nbatimento em que eslão se
podem elevar a muito maior gráo de grandeza e
prosperidade, mns lambem ii administração da
j u tiça, para que se façn aos meu fieis Yassallos
ali resident<:s com muila exactidão e imparcialidade; fui senillo dar as providencias necessarias
e convenientes afim de melhorar o estado politico e economico dos refcridos estabclecimentos,
promo reI' e adiantnr o seu commercio , augmentnr as rendas publicas, e fnzer mais segura e
faeil a sua administração e arrecadação: e sendo
necessariú pnra este mesmo fim que hajn hum
magUrado para senÍl' de Deputado da Junta da
minha Renl Fazendn, que ora mandei estabelecer,
como Juiz dos Feitos da Corôa e Fazenda, e para
que a justiça civel e criminal se administre com
integridade e intclligcncia das minhas leis, previnão-<e os delictos com vigilaneia, e castigueme os que se commctterem, como pede o bem
publico e particulal' dos meus fieis ,'assallos habitadores desta parte dos meus dominio : hei
por bem crear lium lugar de Juiz.de Fora do Civel, Crime e Orlãos de Bis úo e Cacheo, que
ter{1' a gradunç.io de corrcição ol'dinaria, e o magistrndo que o senil' exel:cerú jurisclicrão nos
ditos lugares e suas dependencias, como Geba,
Faz, Farim, Zeguichor, e em todo os mais es'tabclecimento daquella Costa, desde Cabo Branco até Gabo' Corso; e scrá Juiz dos Feitos da

D, João por Graça de Deos, Principe Regente
de Portngal e dos Algal'ves, etc, Mando a "ós
l'rovedor das Fazendas dos Defuntos e Ausentes
da Comarca do Piauhy, que passeis a fazer os
exames e a vel'i;;uações necessarias no Carlorio
dessa Provedoria, e procedais a hum recenccamenta geral das contas dos passados Thesourei)'OS i.mpoMo contra aquelles que, segundo o
regimento e pl'ovisões, não tivcrem satisfeito com
os de,'cres c boa fé uo seu cargo, e contra os te tamenteiros omi sos e dolosos, as penas e tabelecidas na lei; advCl,tindo-vos que aos Provedore
he que se deve imputar a relaxação e abandono
em que se achão algumas Provedúl'Ías, O l'rincipe negente Nosso SenhOl' o mandou pelos iUinistros abaixo as ignndos do seu ConselllO, e Deputados do Tribunal da Mesa da Consciencia e
Ordens. Antonio Caetano Damazio a fez no Rio
dc Janeiro, aos 18 de l\Iarço de 1811, -Joaquim
José de Magalhães Coutinho a fez escrever,lIlonsenhor Miranda,-Luiz José de Carvalho.A efta-se no Liv. 1° de Reg. dos Defuntos e ./1 usentes
do Piault)', a fl. 55, donde se ex/;raltio copia autltcntica por Joüo ./1 !'vares Nogueira.
ASSll~TO DE

26

DE MARÇO.

ColI, Bl'az. - Delgado.

Aos 26 de 1\1al'ço de I flt I , em mesa granue,
estando presente o SI'. João Antonio 5a Itel' de Mendança, elo Conselho do Principe Regente Nosso
Senhor, Secretario do Governo destes Reino, Desembal'gador do Paço, Procurador da Corôa, que
serve de Regedor, por elle foi (lito que havendo
lluvida obre os casos de commissões n'os feito de
tenções, por se não acharem l'eduzidos a e. cripto; c repetidas queixas contra a pl'actica actual
das meS01ns commissões que tinha augmentarlo o.
casos elellas, e demorava muito o des-pacho do
ditos feitos fóra das mão dos Juizes depois de
terem tenção e cripta, com perigo evidente de 'e
de cobrir o segredo tão recommenuado peln Ord.
do Reillo no li". 1° til. 6° § 1í, era indi peno a"el para inteira obsenancia desta lei, boa adrnini tração dn jusLíça c decoro do!> J uizcs, fixar por
escripto regras certas c invaria,'eis que fizessem
cessar incOlHenientes tão prejudiciaes. E pelos
Desembargadores de Aggra,'os abaixo assignado
se assentou, por pluralidade de "otos, o seguinte.

38:0
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Como I'ogra goral e in,yaria"el: que o feito,
huma vez ddribuido, nunca poderú . ahir do
"urSO directo das ca as regulado pela di ti ibuição;
ou seja entran do de novo, ou seja tomando a en~
traI' por embargos ou dependencia.
,
2.· Que encontrando-se em algum dos JUlzes
que deveip. tencionnl' no feito, algum, impedimento legal, como o de suspeiçüo, de parentesco no
caso da lei, de ha,'ol' j-ulgado na iostancia infe;'ior de ha "er ja tencionado, ucando vencedor
ou '?cncido; de-haver de tencionnr em outro lugar, ou de outro qualquer impedimento legal,
tem lu"ar a commi são, a qual de"erú dar-se pelo
Sr. Regcdor ou quem suas veze' fizer, atteodenIlo-se na sua concessão a que e não altel'c a I'Cgularidade das casas que se _eguem; para o que
o Juiz que pediL' a commis ão, não só declàrarú
os Juizes que forem jil impedidos no feito, mas
igualmentc a ca a em que principiou a distribuição.
5.· Que fÓl'a rlestes casos não ha commissão ,
porque :Jbs Juizes certos que e~ti verem em ser~Ti'
co actual da casa, e na sua lolta por auscncJa,
despacho ou morte, {I casa', ou a quem neHa se
achar de propriedade ou serventia, compete defirir ou tencionar no feito, continuando este sem'
'pre a c01'l'er pela casas na razão directa de sua'
primeira distribuição, até se conell1i,r o seu vencimento.
!I'· Que sendo impralica"cl o regulaI' promptamente, e sem transtorno sensi vel, o curso dos
infinitos feitos assim antigos como modernos, e
q~le andão 'actualmente em commissão~ deverú
neste ha ..-er attenção, quanto ser possa, a que aos
me.mos se accommodem ús regras gerae, acima
estabelecidas nas commissões que houverem de
dar-se,
5.· Sendo a conservação do segredo tão recooomendada pela lei, em quanto a sentença se não
faz publica, c não ha"endo maior razão para que
o J uize escrevão as commi 'sões nos feitos que
entrão por ::lggra \'0 de petição nesta mCl,a, e as
não escre,'ão nos que entrão por appeHação, ou
aggrél:vo ordiuario ou de inst"l1Iuento, se assentou
por igual pluralidade de voto~, que fosse o mesmo Juiz aonde se encontrasse o impedimento,
aquelle qne e creYesse a commis ão que o SI'.
Regedor hom'esse de dar ao feito, descarreganllo-o depois nesta conformidade no seu protocolo,
aoude seria facil ás partes litigantes saber o destino do referidos feitos.
E para cessarem de futuro as referidas 'duvidas
c quehas se fez este a sento, que o dito Sr, que
sene da Regedor' assignou com os Desembargadores de aggravo que neHe votúrão. - Como Regedor, SalteI'. -Dr. Guião. -Teixeira Homem.
- Corrêo.-Borges e Sil'l'a. -DI'. Souza Sampaio. -'raTares de Sequeira, -Saraiva do Amaral. -Pereira deDarro . -Pereira. -Alvares.- .
Silva,-Bandeira.-Rocha.-;-Veiga. -!VIaltos.pr, Faria. - Sarmento.
1.·
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eoll. llrnz. - Delga,do.

Eu o Pdncipe Regente faço sabei' aos flue o
pl'esente alvará de declal'ação com força ele lei
virem: que ha"endo eu estabeleoido nesta Côrte
hum Banco Nacional pelo al"arú de 12 de'Outuhro de 1808, pal'a fomentar e engrandecer o credito publico, e erigir mais huma fonte de rique:lia, facilitaquo-se o LISO das operações eambiaes,
e danrlo- e assim. mais extellcão e facilid-ade ao
commercio por meio de dcsc~nto, rebates e outras tra nsacções proprias deste li til estabeler.imer:to, já tão adiantado nas nações cultas e illuminadas: e 1eml0 determinado, com o fim de
augmental'-lbe os capitaes, que no obredito Banco se faça todo e qualquer deposito, e que tenha
em juizo e 1'óra deJle a validade e credito de effcctivo deposito o conhecimento de receita passado pelo Secretario da Junta do mesmo Banco,
c assignaclo pelo Adrnini:;trador da competente
caixa', não he conforme nem a esta disposição
que literalmente mostra que o depositaI'io he o
Banco, e não o Administrador da caixa do Deposito, nem ao decoro da Junta, cujos membros e
directores gozão dos pri vilegios concedidos aos
Deputados da Real Junta do Commercio, a pratiC:l até agora usada de se lev'antarem os uepositos por mandados passados sobr!:: o Administrador
da competente caixa, que' só póde er considerado como delegado da Junta do Banco, sendo
antes mais adopta,'el a ,determinação do alvará
de 6 de Julho de ) 754, na parte em que estabeleceu que os Mini 'tros que despachassem para
se receber, ou extrah iI' qnalquer dep osito da
Junta da Administração delle cm Lisboa, o fizessem por "ia de precatorios expcdidos com as
formalidades costumadas, pela semclhançl\ de
huma e outra COI'poração; e porque a do Banco
não merece menos a minha real contemplação:
qU\lremlo atalhal' os inconvenientes referidos, c
dar á .Tunta do Bªnco a con ideração que lhe
compete, em virtude dos privilegios que fui setv-ido outorgar-lhe: hei por bem ordenar que
daqui em dian"te se obsel'Ye sobrc o le'Tantamento
dos depositos feitos no Banco, o mesmo que se
estabcle-ceu no referido aI "ara ele 6 de Julho de
1754, assim e da mesmri fórma que ali se acba
determinado a e te respeito, expedindo-se pelos
Ministros que ordenarem o sobredito levantamento os precatorios para a Junta do Banco, c
sendo cumpridos pelo director que servir de Presidente, em dep,endencia de mais outra alguma
formalidade.
. Pelo que mando, etc. Dado no Palacio do
Rio de Janeiro, cm 27 de Maryo, de 1811.PnlKCIPE com guarda.-Conde ue Aguiar.-Com

os regis,tos competentes.
PROVISÃO DE

31

DE MARÇO.

Manuscripto authentico.

o Conde de Aguiar, do Conselho de E ta,do, etc. Faço saber ú Real Junta da Fazenda da

ANNO DE 1811.
Capitania da Bahia: que o Principe Regente Nosso Senhor, por decreto de 50 de Janeiro do corrente, nno, de que inclusa se remelte a copia
assignada pelo Contador Geral respecth'o: foi
~ervido mandar crear huma mesa na Alfandega
da dita Capitania, aonde se faça o despa~ho por
estiva uos genel'o , que baixou com o mesmo decreto, e de que tambem se envia copia. O que
se participa a essa Junta para lhe fazer dar a sua
inteira €O devida execução, sem duvida ou embaraço algum. Luiz da Costa Franco e Almeida a
fez no llio de Janeiro, em 51 de Março de 1811.
-- Francisco de Paula Cabral de l\1ello a fez escrner. - Conde de Aguiar. -Ea;trahida do Liv.
2° de Reg. geraL de Orriens oa;pedidaJ á3 Juntas de
Fazenda, a fi. 92 V.
DECRETO DE

4.

DE .~nRIL.

l\Ianuscripto authentico.

Tendo mandado organisar nesta Côrte, debaixo
das vistas do Intendente Geral da Policia da Côrte e Estado do Brazil, e do Physieo 1\101' do Reino, hum estabelecimento permanente, para que
com' mais extenção e regularidade se propague
e se conserve, em beneficio dos povos, o renonheúido'presenativo da vaccina: e querendo remunerar com gratificações proporcionadas as pessoas nelle empregadas: hei por bem que pelo
meu real Erario se paguem a quarteis as quantias declaradas ás pessoas mencionadas na relação
que sera com este assignada pelo Conde de
Aguial', do Conselho de Estado e Presidente do
real Erario, com vencimento do dia em que pl'incipiárão a exercer 05 seus respecti vos empregos.
O mesmo Conde de Aguiar o tenha assim entendido e faça executar por este decreto sómente,
sem embargo de quaesquer leis ou disposições
em contrario. Palacio do llio de Janeiro, em 4
de Abril de 1811. -Com a rubrica do Principe
Regente Nosso Senhor. -Ea;tmhido rio Liv. 2° de
Reg. de Decretos dos annos' de 1809 a JuLho de
1811, a fi. 246 v.

38~

devem ter os professores, em quanto forem havidos por fieis; e finalmente, do que traIa da
visita uas aulas, por bastar que se encarregue o
Ouvidor da Comarca de vigiar sobre a conducta
dos professores, dando conta das suas faltas ao
Goyp.l'nador e Capitão General, e este á 1\1esa
do Dp.~embargo do Paço, quando eIles' se não
emendem com as suas advertencias, ficando assim tambem desappl'ovada e neg'ada a faculdade
que nelle exige para su~pendel' os professores,
pOI'que, além das m;Ís consequencias que della se
derivarião, he privativo da sobredila l\1esa. O
Principe Regente Nosso Senhor o mandou por
seu especial mandado, pelos l\linistros abaixo assignados do se\-! Conselho eseus Desembargadore.
do Paço. João Pedro l\laynard da Fonseca e Sil a fez
no Rio de Janeiro, a 5 de Abril de 1811. - Bernardo José de Souza Lobato a fez escrever. Bernardo José da Cunha Gusmão e Vasconcello .
-Luiz José de Carvalho e lHello.-Acha-se a fi.
45 e v. do Liv. 1 ° de Notações das Ordens q/te se
ea;pedem pela Mesa do Desemhm'go do Paço.
PRovISÃO DE

6

DE ABRIL.

lIfanuscripto anthentico.

O Conde de Aguiar, do Conselho de Estado, etc. Faço saber á Junta da Real Fazenda da
Capitania da Bahia, que o Prin-cipe Regente Nosso Senhor, havendo mandado estabelecer na referida Capitania algumas imposições destinadas á
illuminação da Côrte do Rio de Janeiro e subsisteneia da Guarda rteal da Policia; foi servido commetter á dita Junta a arrecadação de 4:tJ;800 réis
de- cada escravo que ali se despachar para os
portos que ficão ao Sul da mencionada Côrte,
e bem assim a de 1 :jj)ooo réis por pipa de aguardente fabricaria no tempo da iurisdicção da mesma Junta, regulando-se por hum prudente arbitrio o computo das canadas correspondente a
cada pipa, e procedendo-se á administração ou
contl'acto deste imposto, como parecer mais conveniente, cujo producto por trimdtre será enviado ao real Erario em moeda ou em letras seguras, com as certidões e mais papeis que comPROVISÃO DE 5 DE ABRIL.
provem e illucidem o que fôr concernepte a cada
remessa, de que se faráõ os respectivos avisos ao
Manuscripto authentico.
Conselheiro' Intendente Geral da Policia; e por
D. João por graça de Deos, Principe Regente quanto foi outrosim presente a Sua Alteza Real o
de Portugal e tios Algarves, etc. Faço saber a estado de decadencia a que se tem rcdu.zido o subsivos, Governador e Capitão G.eneral da Capitania uio lilerario na dita Capitania, principalmente pelo
de S. Paulo, que, sendo-me presente o plano que, que pertence ao ramo da aguardente arrecadado em
com data de lIde J unho de 1804, me apresen- consequencia dos manifestos, que, pela maior
tastes para melhoramento dos estados dessa Ca- ,parte, são dolosos: houve o mesmo Senhor por
pitania, e o que sobre eile se me expôz em con- bem de -ordenar se remettesse á referida Junta as
sulta da Mesa do Desembargo do Paço, com condições com que o mencionado rendimento foi
cujo parecer fui servido conformar-me': hei por ultimamente contractado, pelo que pertence á
bem, por minha immediata resolução do 1,° de Provincia da Côrte, afim de ser posto debaixo da
Setembro de 1809, approvar o sobredito plano, mesmas em praça pelo triennio que ha de princiá excepção do artigo que diz respeito ao exame piar no an no de 1812, ultimando- e a competendos oppositores e restricçã,o das ferias, Guja .de- te arrematação perante o Cons.elho da Fazenda
liberação não convem por o,ra; do que trata lio desta Capitania. O que se parti~ipa á dita Jpnla
transito dos alumnos de, huma para outra aula, para sua intelligencia, enviando ao real Erario os
por i.n,u1il, .e porque vaj ;minguar !J Gl'edjto qlJtl langos que se offerecerem, acompanhados da coo\lOMO 1.

96

ANN'O DE UnI.
ta do rendimento medio do dito subsidio nos ultimos annos, na qual se especifique tudo quanto
l'ôr conducente ao individual conhecimento da
dita impo ião. Apolinario José de Faria a fez
I o Rio de Janeil'o, a 6 de Abril de 1811. Francisco de Paula Cabral de Mello a fez escrever.Conde de Aguiar. -EaJtraltida do Liv. 2° de Reg.
geral das o'rdens eaJpedidas ás Juntas de Fazenda; a

fl· 84·
AVISO DE

6

J'E ABRIL.

I\Jaouscripto authentico.

que actualmente se acha a conducção das
respectivas malas, e ao systema novamente observado ue se haver arrematado o correio @a Villa de S. João de El-Rei, pedindo pOl' isso a
providencia de se adoptar o methodo flor eUe
apontarl(); e tomando o mesmo augusto 'Senhor
em consideração o referido, foi scrvido detel'minar que essa Junta faça observar com toda a
exacção o plano ultimamente adoptado sobre os
correios do interiOl', afim de seguirem ,,'cgularmente as marchas estabelecidas, e de chegarem
impl'eterivelmente as malas, nos dias apra1íados ,
aos lugares do seu destino. O que se participa á
mesma Junta para sua intelligencia, e pal'a que
as im o cumpra e faça executar como nesta se
lhe determina. João Jo é de Brito a fez 0'0 Rio
de Jnneiro, a 18 de Abril de J81 I. -Antonio
1\1arinno de Azevedo a fez escrever. - Conde de
Aguiar. -EaJtmhida a fl. 59 v. do Liv. 2° do Reg.
de Provisões eaJpedidas pela Contadoria Geml da gegunda Repal,tição do Tltesouro.

6ffi

Illm. e Exm. Sr. -Tendó levado á angllsta
presença de Sua Alteza Real o Principe Regente
osso Senhol', o omcio que V. Ex. me dil'Ígio
em 50 de Janeir'o do cOrl'ente ann'o, sobre as duvidas que se oITerecêr~o no estabelecimento de
alguns impostos nessa üapitania, destinados á
illuminação desta Côrte e sub,sisten'cià da Guarda
Real da Policia: he Sua Alteza Real serVida ordeIlar, que a Junta da Fazenda da IneSmtl Capitan\ia
faça arrecadal' l:tb réis de cada pipa de aguardenPROVISÃO DE 18 DE ABRIL.
te fabricada no triennio da sua jurisdicção, reg'u, ,
l\Ianuscripto anthentico •
.lando por hum prudente arbitrio o computo das
canadas corrrespondentes a huma pipa, ficando
O Conde de Aguiar, do' Conselho de Estaautorisada a contractar ou administ~'ar, coo).o pado,
etc. Faço saber á Junta da AdminiSl'ração e
recer mais conveniente, e enviando ao real EraJ'io em moeda ou, em letras seguras, o que pro- Arrecadação da Real Fazenda da Capitania de
duzir eada quartel, acampanbado das certidões Goiaz, que sendo presentes ao Princi'pe Regen te
e mais papeis quy comprovem e i(lucidem o que Nosso Se nllO I' as contas que, pela Secretaria de
fôr concernente á refei'ida remessa, da qual dará Estado dos Negocios Eõtrnngeiros e da G uerra,d~u
aó mesmo tempo parte ao Conselheiro Intenden- o Go"el'llador e Capitão Geheral dessa Capitania~
te Geral da Policia: e porque os emolumen'tos dos sobre as medidas tomadas para pros gllir-se o
passaportes, de que se trata no segundo artigo e plano projeeta(ro pelo Go,'emador seU -anteçessol',
se mandão cobrar a beneficio daquella repartiç.ão, para a communicação entre a dita Capitania e a do
são sómente as da Ouvidoria Geral do Crime, que , l\laranhão, sobre os meios que julgava uteis para
ahi exerce as funcções da Policia, V. Ex. fará nes- augmento da pOllulação e propriedade da nova
ta conformidade dar inteiro cumprimento ao ViUa de S. João das duas Barras, que se mandou
mencionado 'Segundo artigo) arrecadando-se, de- crear; e finalmente sobre a notavel··demora dos
baixo da inspecção da Junta da Fazenda, os 4.)'j)8oo correios entre esta Côr~e e a mesma Capitania de
réis e tabelecidos por cada escravo despachado Goiaz, tudo afim de se pl'Ovidenciar de prom'pto
para os por 9,s que ficão ao Sul desta Côrte. Deos' r-emedio, etc. : e tendo o mesmo augusto Senbor
gU,ard,e a v. Ex. Palado do Rio de Janeiro, em considerado o expendido nas refoêl'idas eont3-5, foi
6 de Abril de 1811. - Conde de Aguiar. - Sr. servido determinar, quanto ao primeiro objecto,
Conde dos Arcos. -EaJtrahido do Liv. 2° de Reg:- que essa Junta, de acordo com o Go,'el'Dador seu
Presidente, e debaixo lIa arbitrio que propbz, dê
geral d<i~ 01'dens eaJpedidas tis Juntas de Fazenda,
ordem a renlisar-se logo a referido plano corresfl· 87 v.
pondente a este respeito, com a Junta d~ Fazenda do l\1a'ranhão, a quem se e:fpede nesta occasião a ncccssaria provisão, para do meS1110 modo
PROVISÃO D'E 18 DE AnlHL.
com o respeoti \'0 Governador, se pl'oporêm á
Manus.cripto authentico,
sua execução: quanto á segunda, que se conceda
o Conde de Aguiar, do Conselho de E ta- húma moratoria por seis annos precisos para não
do, etc, Faço saber á Junta da Administração e 'serem executados lID'Ícamente os devedores da
Arrecadação da Real Fazenda da Capitania de Real Fazendà dessa Capitania, que se quizerem
l\linas Gcl'aes, que, sendo presente ao- Prinoipe e~tâb~lecer na referida ViUa de S. João das duas
Regente No so Senhor·a conta que pela Seoreta- lllaifras; e, fhlalmente, l:Ju~nto ao 'terceiro, fói o
l'ia de E!l'tàdo d'os Negooigs Estran-geiros'le da mes'mo Senhor servid:o mandar expedJi'r 'provisão
Guerra deu o Governador e Capitão General da n!t flbta desta á Junta da Fazenda de 1\1inas Ge'CapitanIa de Goiaz, cuja copia Se lhe envia, a - raes, para que faça logo obse)'var inviolavelmenignada por Sntonio l\lariano de AzeTedo, Con- te o plano que se 'mandou estabelecer Rara' os
tador Geral da segunda Repartição do real Era- correío 110 interior-, afim de que não aconteça
rio, obre a demora dos correio entre aquólla a JÍle ma deluora qué tem havido na sua marcha,
Capit-ania e esta Côtte., aftribuindo á desordtlm de el1d~ os corteios impreter'Íyelmente sahir no

a

(

Al'TNO D'E 1811.
dias aprazados pal'a os lugares do' seu destino.
O que se participa á mesma Junta, para sua intellig~ncia e, exeoução, assim oomo nesta se lhe
declara. Fl'ancisco Jacques -de Araujo Ba tos a
fez uo Hio de Janeiro ,_ aos 18 de Ab~il de 1811.
-Anfonio Mariano de Aze"cdo a fez escrever.
Conde de Aguiar. -Extrahida a {l. 59 do Liv. 2°
do Reg. das Provisões expedidas peja Contado'ria
Gerak (Let segunda Repartição do Thesouro.
DECRETO DE

26

DE ABR~.

lIlanuscripto ftnthcntico.

Por ju tos motivos q~le me farão presentes,
hei por bem que os Govel'Dadol'e~ que forem nomeados para a Capitania de Sergipe venção
anoualmenle o o ,denado de 800:tiJooo réis, em
lugar do que venpíão até agora, o qUJI será pago
aos quarlqis pela follIa civil ~ verificando-se esta
graça no actnal Governador da sobl'edila Capitania. O'Condc de Aguiar, du Conselho de Estado e Presidente c~{) meu real Erario~ V tenha
assim cntenclido c fll,ça exeau t!lr com os despachos necessarios, não obstante quaesquer leis,
ordens ou disposições em contrario. palacio do
Hio de Janeiro, em 26 de Abril de 1811. - Com
a rubrica do Príncipe Regente Nosso Senhor.Extra/tido do Liv. 2° de Reg. de DeC/:etos dos annos
de lSo9 a Julho de lSll, a fl. 238 v.
DEC'nETO DE

26

DE ABRIL.

Maquscripto antbenlico.

Ha,'emlo Cl'eado, pelo aIYará de 24 de Junho
do anno proximo passado de lSlO~ o fugar de
Juiz de Fora da '"Villa ela Fortaleza na Comarca
do Ceará, servindo tam~em de Procurador da
minha real COloÔa e Fazenda: hei por bem que,
da data aeste em diante, fiquem vencendo os
Procuraclores da minha real Corôa e Fazeôda
na Villa da FOI'taleza, Comar.:a do Ceará, 001'elenado annual de 16o:t/:Jooo réis, em lugar dos
50''t/:Jooo réis que até ag ra percebião pelo mencionad emprel5o, os qoacs seráõ pagos pela folha respecti I'a. O GonJe iJe Aguiar, do Conselho
d'Estado é Presh:lente elo meu real Erario, o tenha
assim e'ntendido e faça executaI' com os despachos
necessario , não obstante >quaesquer leis, ordens
ou di posições em contr>ai-io. 'Palácio do llio ele
Janeiro, em 26 de Abril de 1811.-Com a ruhrica do Príncipe Regente 'Nosso Senhor. -Extrahido do Liv. 2" de Reg. de Deel'etos dos annos
de 1809 a Julho de lS11, afl. 23S.

muito poucas as casas para accommodação dos
que já exislem, e principalmente para a habitapão dos que vierem estabelecer· se lenelo do seu
interesse, ou da necessidade do meu real servigo, con vindo que etlas não faltem, para que os
meus fieis vassatlos tenhão aonde habj~ar commodamente, e por preços razoados, sem ser neoes ario recol'rer-se a aposentadorias continuadas com muito incomlDodo dos que são em virtude deHas despejados: de ejando remover estes
incon veniente , e pel.o menos diminui-los, fa'"
cilitando o edifical'em~ ti mais ca as em tenenos
que eslão desaproveitados, e ainda por aterrar
e enxu gar, por meio da isenção do imposto da
decima, e do faval' de conseguirem com mais
facilidade materiaes c officiaes, huma vez que as
edifiquem nos rderidos lugares, de sobrados, com
melnor regulal'idade do que até aqui se tem edificado : resultando destas providencias haver
maior numero de edificios para accommodação
de pessoas e famílias de mais posses e tratamento, aformosear-se mais hum bairro da Capital,
enxugarem-se terrenos alagadiços e pantanosos
com manifesta utiliclade ela saúde publica: sou
sen-ido, em qU<luto não estaheleço a inspecção
das obras pública~, e dou mais amplas providencias a este respeito, 0rdenar que todos os que
edificarem casas de sobrado nos terrenos situados
na Cidade No,'a, desde a ponte até ao lugal' marcado para a caldeira, e em qualquer outro lugar
pantanoso, no 'termo de dous annos, a contar da
data de le, sejão i entos de pagar decima per
deli annos, senuo as casas de hum só sobrado, e
de menos de cinco, portas ou janellas de frente,
e por ,'inle, se fOI'f'~m de mais de hum sobrado,
ou de cinco ou mais portas ou janeUas de frente, edificando-as depoi de preceder alinhamento e divisões de mas appJ'ovadas, e feitas por ordem do Intendente Geral da Policia, em quanto
não l'lolHer InspectoI' das obras publicas, e delle
r-eceberúõ todo o auX'ilio para conseguirem 01f1rciaes e materiaes, que não fôl' damnoso aos mais
que edificão nesta' Capital e seus al'redores: e hei
outrosim por bem. que nos referidos terrenos da
Cidade ~ ova acima apontados ninguem possa
edificar casas teneas. O Conde ele Aguiar, do
meu COflselho de Estado e Presidente cIo meu
roal Eral"Ío, o tenha assim entendido e faça e:lllecutar com os despachos necessa~ios. Palacio do
Rio de Janeiro, em 26 de Abril de ISn.-Com
a I'ubrica do Principe Regen~e Nosso Senhor.
I

AVISO DE

2

DE M,A.ID.

lI'Ianuscvipto nuthentico.
DEORET'O DE

26

DE AlBRlL.

CoB. Braz.-Delgado.

"

Crescendo d~ dia em dia a população ilesta
Capital, e devendo augmentar-se cada vez mais
a proporção do augmento do commercio, estabelecimento das artes, progresso da industria e.
de muitos outros motiiVos.que chamão e convidão
ás CÔl'tes ID:uitas pessoas, sendo por conseguinte

O Pl'incipe Hegente Nosso Senhor lia por J)em
approvar as medidas que IlS Directores da Impressão Regia ludic'\o na oonla que fizerão subir
á sua real presença oa data de 21 de Abril 'do
oorrente anno', -sobre accrescentar-se aos appl'endizes de compositor que ali trabalnavão , huma
certa quanlia que ounca eiXeeda a de 160 réis, a
titulo de diario, além dos seus vencimentos~ paga nas ferias semanaes: e he senido ordenar

-

•
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ANNO DE 1811.

que os mesmos Directores regulem, como bem
lhes parecer con,'eniente, quaes devem ser os
contemplados com aquelle .augmento sobre os
seus vencimentos; mandando-lhes o mesmo Augusto Senhor abonar {) q'ue nesta eonformidade
se lhes tiver augmentado sobre os sens veneimentos anteriormente -á data deste. O que Vm.
fará pre_enle na Direcção da mesma Impressão
Regia. Palacio do Rio de Janeiro, em 2 de iUaio
ue 1811.-Conde de Linhares.-SI·. José Bernardes de Castro. -Acha.se no L~. Iode Reg.
de Decr.eto e Avisos â Typographia Nacional, a fl. 28.
DECRETO DE

6

DE MÂIO~

Manuscripte authentit'o.

Por justos motivos que me fOl'ão presentes, hd
por bem que os Governadores que forem nomeados pai'a o Governo do Rio Grande do Norte,
,'enção annualmente o ordenado de Soo.ti)ooo
léjs, em lugar do que ,'encião até agora, o qual
será pago aos qllarteis pela folha civil: "el'ificando-se esta graça em Sebastião Francisco de
l\1ello e Povoas, nomeado Governador do dito
Governo. O Conde de Aguiar, do Consclho de
Estado e Presidente do meu Real Erario, o tenha
aS5im entendido e faça executar com os despachos neces arios, não obstante quaesquer leis,
ordens ou disposlções em contrario. llalacio do
Rio de Janeiro, em 6 de Maio de 1811. -Com
a rubrica do Principe Regente Nosso Senhor.Extrahido do Liv. 2 de Reg. de Decretos dos annos
de IS09 a Julho de 1811. afl. 240.
0

ALVARA' DE

8

DE MAIO.

CoIl, Braz. - Delgado.

Eu O Princi'pe Regente faço saber aos que o
pI'esente alYará com força de lei virem: que havendo ordenado por meu real'decreto que baixou
ao Conselho Ultramarino, e que foi participado ao
Gove1'Oador e Capitão Genel'al da Capitania do
Pará, por provisão de II de l\laio de 1799, que se
erigisse huma vilia no ceptro e lugar mais commodo da Ilha de Joannes ou l\1arajó da mesma
Capitania, e se creasse, para neUa administrar
justiça, hum Juiz de Fora do Civel, Crime e 01'fãos, com jurisdicção n,as aldêa dos Indios estahelecidos nas co tas da rofcrida ilha; e sendo esta
minha real determinação fundada em motivos de
utilidade publica e particular, por haver crescido
ali a agricultura e a povoação por maneira que
era evidcnte a neces idade desta creação para bem
e interes e dos habitadores e da minha Real Fazenda, não se tem até agora verificado, com manifesto detrimento do augmellto e prosperidade
da mesma ilha: e querendo que por e ta falta não
deixe de prosperai' e floreeer esta parte dos meus
E tados e se augmente a lavoura, população e
commereio, havendo segurança pessoal e dos direito de propriedade por meio de regular administração de -justiça civil e criminal, e fazendo-se
auy.r e respeitar as leis da monarchia, do .que

muito depeude'o bem publico: hei por bem''crear
buma villa que se denominará do l\larajó, e que
se erigirá no lugar mais commodo da ilhl\» segundo as informações e planta que já subirão á
minha real presença; ordenando o Go,'ernador e
Capitão General ao Ouvidor da Comarca' passe
logo a erigi-la, fazendo-se os necessal'ios estabelecimentos publicos á custa da minha neal. Fazenda, designando-se o competente termo, creando-se os OíTiciaes da Camara eAlmotacés "no fórma
da lei do Reinó, e provendo-se pela maneira praticada naquella Capitania os serYentuarios dos 01'ficios de Escrivão dos OrJãos, outro de Almotaceria c Camara, e dous do Publico, Judicial e
Notas, hum J.\~eirinho, hum Alcaide e seus competentes Escl'i"ães, que sou sen-ido erear: e hei
outl'osim por bem que na dita yílla haja hum Juii
de Fóra do Civel, Crime e OrJãos, com jUl'Ísdicção nas aleIêas dos Inclios existentes nas costas da
ilha, que vencerá o ordenado, propinas e emolumentos que vence o Juiz de Fóra da Cidade do
Pará.
Pelo que maneIo, etc. Dado no Palacio do Rio
de Janeiro, em S de Maio d'e 1811.-PnINcIPE com
guarda. - Coade de Aguiar. - Com os l'egistos
competentes.
ALVARA.' DE

8

DE MA.IO.

Co)). Br:lz. - Delgado.

Eu O Principe Regente faço saber aos que este
alvará com força de lei "irem: que sendo-me
presente o estado florescente em que se achão as
"iIlas de S. João da Parnaiba e de Campo maior
da Capitania e Comarca do Piauby, tendo-se augmentado muito a sua população, agricultura e
commercio, e ha,'endo-se por isso implicado O!
interesses dos seus habitadores que distão da caheca da Comarca mais de cem legoas ; e a necessrd'ade que tem de hum Juiz letrado que lhes administre justiça com imparcialidade, intelligencia
e inteireza, não podendo nestas circunstancias
bastar os Juizes leigos por falta do conhecimento
das minhas leis, e pelas relações de parentescos
e ,amizades de necessidadç contI'ahidas no paiz da
sua habitação; e querendo que em todos os meus
vastos dominios a exacta QbsC1'vancia das leis ande
sempre unieIa com a prompta e imparcial administração da justiça; que se arrecadem c fiscalisem
com exactidão e sem violencias as minhas rendas
reaes, e se previ não os crimes, e se castiguem os
que se commetterem apenas se verifique a.sua
existencia; e não podendo conseguir.,se estas vantagens estando as terras regidas por Juizes ordinarios,pelos motivos acima referidos: hei por bem
crear hum Juiz de Fóra do Civel, Cl'ime e Odãos
para as Villas de S. João da Parnaiba e Campo
maior na Comarca do Piauhy, 'Vencendo o ordenado, propinas e emolumentos que vence o Jui,;
de Fóra da Cidade de l\1arianna, e residirá em
qual dellas mais com'ier ao meu real serviço, não
faltando na outra á administração da justiça.
Pelo que mando, etc. Dado no Palacio do Rio
de Jan.eil'.o, em,S de !\laio de lSll.-Pl\INCIPB com
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Com os registos
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competentes.
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_Estado e Presiden te do meu Real EI'ario, assim
o tenha entendido e faça executar com os despachos necessarios, não obstante quaesquer leis,
ordens ou disposições em contrario. Palaoio do
Rio de Janeiro, em 10 de 1\1aio de .81 I. -Com
a rubrica do Principe I\egente Nosso Senhor.-

Havendo com'indo com Sua 'I\ia a estade Bri- Ea;trahido do Liv. 2· de cReg. de Decretos des annos
tannica, no artigo 5· do tratado doo commercio de IS09 a,Julho de 181-1, afl. 2501:.
que fui servido ratificar no dia 26 de Fevereiro
UC 1810, que SÓ seriã{) consideradas como emDECRETO DE 13 DE M,ÚO.
I
:
harcaçõés britannicas, as que fossem construidas
1I1anuscrip~ authentico.
nos domin;ios de Sua 'l\'1agestatle Britannica e
p~sSUI'd as, navegadas e rregistadas conforme ' as
Sou se,nido ~rdenar que os meus l\Iinistros e
leIS da Gram-Bretan'ha" e os navios apresados
pOI' algu~ dos na"ios ou embarcações de guerra Secretarios de Estado venção, da data deste em
ou corsal'lOS pertencentes ao Governo Br'itannico, d,iante, de ordenado, a quantia de 7:200 ' 000
ou aos yassallos de Sua I\lagestade BI'itannica: téis, .em lugar do de 4:80o.tJ)000 réis que lhes
e constando-me igualmente·qu.e na Gram-Breta- p1andei dar 'annualmente pelo decreto de 28 de
nha só se considerão c'omo navios portug.uezes 1\1arço de 1808, que fica sem e[eilo. O Conde de
os crue tem estes respeotivQs req,uisitos e <lu,111ifi- Agu,ar, do Conselho de Estado e P.residente do
caçao, e os 1m ais se conliscão: sou servido de- m.eu Real Erado, o tenha assim entendido e fa a
c!arar que, em vil'túde 'da recipl'ocidade estabele- . executar com os despachqs necessarios, sem embargo de quaesquer leis OU dispo~ições em concld~ no tratado, o mesmo se praticará com os
navIOs dos vassallos de Sua l\1agestade Britanai- trario. Palacio do Rio de Janeiro, em 15 de 1\1aio
ca. '~m todas as Alfandegas dos meus reaes ao- de 18. 1 . . - Com 1!- rl)brica do Principe Regente
mimos que fizerem o commercio do Reino e do- Nosso Senhor. -Ex.f:rahido tio Liv, 2° ele Reg. de
rninios da Corôa de PortJ,1g~l; e' or.~eno que assim Decretos dos annos de I S09 a J uI/lO de ISl ., a fi. 246.
se faça logo publicar e constar, para qu.e nenhum vassallo meu vá aos portos da G,ram.-BrePROVISÃ.O DE 14 DE MAIO.
tanha, e seus dominios. iem qJ,1alquer parte do
M3nuscrip~o aulhcntico.
globo, senão em na·vios cQnstl'uidos nos estaleiros dos meus dominios, ou que tenhão os sobre.,.
dit?s requisitos, para gozarçm ali ,dos favores . D. João Ror graça (~e Deos, Prinçipe Regente
estipulados pelos tratados, ficando-IDes só line de Por'lug~l e dos Alg;,Il'ves, etc.. F,aço saber a vós,
o usarem d~ navios. comprados a estrangeiros D. Antonio Coutinho de Lencastre, Goyernador
n?s navegaçoes para os portos dos meus domi- .e Capitão General da~ WIUS de Cabo Verde: que
11105, onde lhes s,eja permit,t,ido ou para outros Tendo-se na 1\1esa do meu D.esemb.argo do Paço
R~ltos estrang~i1'os, c0Dt
quaes, se não tem a vossa representação de 9 de 1\1.aio do anno pasICltO. esta 'p~rtlcJ,1l.ap. eS,tlpulu,ção. _O Conde de sado, e a~ncurialidade e arr.ojo com que, altcrando
AgUIar, I\1101stro asslsbente ao Despacho e Presi, a vosso al'bitrio o espirito e letr~ das cartas regias
dente do meu ~eal Era,riq, o tenha assim enten,. de I? de Outpb,ro de 1794 e!;le 2~ de JaneÍl'O de
dido e faça p~blicar,' ordenando tambem aos 180 I', que chamão ptecisamente pa,ql snccessáo
Juizes e Administradores de todas as Alfandegas .do Ouvidol' da Comarca ao Juiz Or,din,ario de cada
dos meus reaes dominios que assim o fação exe- hum anno, tendes çons~n'ado na pllSSQa do Cocutal', obrigando os p{estres d~s 'navios inglezes roo,el Guilherme Francisco Cal'doso, estl'l cargo
a afresentarem <} de.vida .~ualíficação dos ,seu~ e os mais que lhe são annexos, passand.o para este
navIos, e procedendo, no caso l1e o não fazerem, fim ~o temel'al'io absurdo ~Ie suspender a eleição
ao sequestro dos mesmÇls. Palácio do Uio de Ja- dos novos Officiiles da Camara, com D1W'il'esta
neiro, em 9 de Maio de ISll. -Com a rubl'Íca infracção das leis dO Rein,o: sou ~en'ido orc).enardo Principe Rell'ente Nosso Senhor. -Extmhido vo,s que, logo que esta receberdes, levanteis.a susdo LÍ11~ 2° de Reg. de Decretos dos anllOS de 180!) pensão df,l. sob.redit~, eleiçã;o por vó i1'l'eg~)ar e
incompetentem~nte pr,aticada, faze1?~o registar
a Jalho I de ISll, li p.. 245 . v.
no livro do governq e da Ouvidoria, para que
I
---.-~
mais se não pratique, e dandQ conta n;;l referida
Mesa de a sim o haverdes cnmprido e feito regisDECRETO DE 10 DE MAIOr
tar. O Principe Regent,e Nosso Senhor o 1J;landou
~3nllscrip~o a~~thenti.co.
pelo? !\lini~~.ros abaixo assígnados do seu ConseHei p~: bem determinar que Domingos GO r lh,? e seu~ Dese.mb~rgadol'es do.Paço. João Pedro
mes da ~ll:vn, nctual' Almo~arife dos armazen-s Maynard da Fonseca e Sá a fez no Rio de JQneiro
reaes da Ilha de Santa Catharina "ença o 01'':' a 14 de l\laio de 1811 -Bernardo José de SQuza
, denadO' de 4úóttiJol!lo I'éis annuae~, ~ imita!lão Lpbato <}. fez ÇSIH'j:jVer. ~.Bcrnard Teixeira Coudos do' Rio G-1'anCle de S.> Pedro e ~io Pardo~ tinho M.vares de Carvéllho, - Bernardo José da
em lugal' do de 220qj;000 I'óis,que p.ercebia, pa:- C.unhl;l O,usmão e VéJ5Concel1os. -Acha-se 4 fl· 45
gos pelos cofres da Provedari'l ~quell~ depal'7 p, e 46 do Liv. •• de Notapão das Ordens q.ue se extamento. O Conde de Aguiar, do Conselho de ppdem pela lJ~esa 40 pesemb(lrgo do Paço.
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, Manuscripto aUlhcnl~co.

Attenaendo á necessidade que ha de attgmêntar
o lll~'rnero de Omciaes empregados no expediente
da <Jontadoria e Secretaria da Ju nta <Ta Real Fa.:.
zonch da €apitania do Rio Grande dc'S.']>etll'ó elo
Sul, que ,se achão' cons:idel'ayelmc'nte gl'aYádas
com a escripLuração_dos nov.os impostos e apuramento das contas concernentes
u)"',l'"
le.a:ião de S.
1 . II
Paulo ali dcstacada: lei por hem ae crear mais
dous Escripturarios, hum. Amllnuense e quatro
Pratican~es, os primeiros com o ordenado annual
âe 200ifijOOO réis, o segu'rido com o de I,OO:t/Jooo
réis e os ter eiros' com o d~ 50:t1Jooo f'éis, p'ilra
,erYirein 'os priméiros e terceiros na Contadoi'Ja,
e o segundo na Secretaria da referid'a 9'ubta. O
Coh~e de'Aguiar, do Conselho de Estado e Pre"idente do meu Rçal Eradb, c,> tenha assim enten,lidá e faça executar coni' os despàc'hbs neceSsarios, por e te decl'r.to sóbJenté sem embargo de
cfuae3quer le1s ou dispdSiçõ~ ' III doqtrdl'io. Pala L
cio do ruo ae JàlleÍlo, em'j 5 de' i\iài'ó''de' i 81'1.Com al'ubd'Ca.clo Principe Regente Nósso Se'nhor.
--ElctnrJlido do Liv i 2° de ReI!. de DeC1:etos dos a~.L
110S de ISb!) a Julho de 1811, a fl: 252.
PROVISÃO

l,)E

r

16 -DE

MAJO.

hIanuscripto aU,lhentico.

o

Cçmde de ftguiar" dq C.onselho de Estado,
dc. Faço sab I: 'á Junta dà
Fazepda da,'€apitárlia 'cio P'alá, qu'e, eDt c'o~ Qí'l~idaâe'/lo ~vi!;o
ue 50 de AJ)"j[ proximo pàssaFfó', dá S~c're:till'ia ele
t i:~do d'o Ne~ocids Estrangeiros ue' elá Guerra;
(le que lncJ'u ii se remette a opia a signaelg pcl6
Contador Geral respectivo, 'e a 'Juntá faça 'arrecadal,"a importpncia ,dós direitos e emolume1'lfos
elas pafentes adi Officíaes d s,Rég mentb~ 'de'Tntant(;J'ia e Artilheria da dita Capitania, que foráo
expediaas pelo Conselho S'upremo l\Iílita'r', dnndô
l
con(a pelo Itenl Erario dos dinheiros qtie receher •
'oro cleclnracao dos nomes dos Omciaes e di tinc:;ó do que:pertence 4 Rea~ Fazenda~ e elo qne
~ompeto ad' Officraes da Seql'efm'ia a titul10 Ue
nmb1 mcOtos.' o q'ue se pélJ·ticipâ 'á meSma Ji.trlt~
rle or/lMO' do Principe Regente Nosso SeÍlhOl fpara
a, iro o'ter'entcndielo.e executar sem du"id'á ou~
mb raço algum. Diogo Barboza Rego a fez no
Rí'ó de Janeiro, cm ) 6 de Maio de 1811. Franéi co
(le Paula Cabral de l\IeHo a fez escre1'"er. .:-.conde
,l,c Aguiar. -Extra/tida do Li'6. 2° de l1eg. -geral
d«,< OI'lICl1.Ç err;pcd~das ds Juntab de'F'azcrufa" a fl. gov.

ções, elosiegados eleixá'tl s a mesma caS(.l, para
serem isentas ua pre tação do sel10 impo to
pelo § 8" do alvará de 1í de' J nn ho de 1809, em
papeis de sr.melhallte natureza; yisto !1u~cu, POI'
clfeitos da minh;t paternalbeneficencia, empre
sollicita em aCm1Hlt ús p'recisõesdo Est{ldo com
mellor gra ame o@S' ml}us fieis,vas allos, ,jil 11a"ja concedido a.mesma/graça "em heneQoio lIos
l~gaelos deixados li .Só),lltu' <l~ a. da Miscl'iaorelia
,desta ,Curte, ,em !\lv-ará ele 28 de·Setembro ele
.181Q;'<l..attendendo.a,t;ue os 1'editos, n8.o 8,) desta!!, mas, ele toelas"as outras casas intituladas de
J.\'lisericordia deate Estal'\o e mais dOluinio , se fazem dignos daquelle )fa;v.or, em 1'a7.1\o das. pia
applicaçbes a que são destinados; depois ele ou;vir sobre esta materia o Conselho da minha Fa:zenda, com cujo ·parecer fui senido conformar,me: 'hei p.OI' bem i eQtal' ignalmenle a casa da
.l\lisel·icor~a de S. Chl'isto:vão da. Cidade de S.
Ft!lipne de,Beng,uela ,elo pagamentQ d sobI'edi.t0' e110 dos teg-adQs, e ampliar esta disposição a I
f,alY'(i).I' de todús aillJ;I,lais cãsa.s de i\liseuicol'uia des- .
te E&tado, do ;llra~iÍ,-e m'lis,,r1.ominios, para- que fiquem..isl'lnt'as elo p'àgamento uo"scllo de todas UI'
.quitações dos legados que lhe' forem deixado ;
de'I'oganelo para este fim 'o. § 8° do ah nrú ele i 7
ele Junho de 18q~ ,. ficando' em tudo o 1ÍHlis em
seu inteiro yigor.,
I
ee.lo quemando, etc.IDado no Rio de Jnneiro,
aOS'20 ele l\h,'O de 1811.,.,-rPí\INOlPE com.gual'da,
~

Com os l'egistos competentes.
II

neal

.

I' .

ALVA~A.' DE
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20

DE M.\lO.

Col!o Bra:r..·.- Delgado.

'"

Eu O PI'inc1p~ Regente fl'ço saber aos qule este
< !vará -virem: que, tomanelB ria minha rea'l cdn~ideração' o réquel'Ímento dos ac1ministradores'da
a:a da Mi 'ericordia de S. Ghl'i' to"Vão 'da Cidàd de S. Felip'pe de Benguela', em que me ha~iiio Ilpplicado a graça de pri"vileginr as !JIlitaJ
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l\Ianuscl'ipto anrhe~ticG.

II
-'

IJri'ri 22: 'DE

'I

I

\.

•

C.

-I

,

,

,

\

91}selho de ~ tado?
etc. Faço saber á runta da Real Fa7,enda da Canit-ania da llál1ia, que. C09 tanefo ao j'l'incipe Regente Nosso :~el\hot'que nQ. Gram-TIl'ctanha só
se cO,nslclel'iih ICO~O' pa"ios.. ';Ol'tVgue7.C' ,I?~ qúe
tem os, requi itos e qu qllficaçõcs ~speci{jcai:Jas no
artigo 5" do ~ralacTo d~ cOIDmercio, ,ratificado em
2'Õ ele Fe"ereiq>
deC\ 1809,
e os 'mais são cpnfiscaJ
,l
,
•
...
dos: fqi 9 rppsnió ,"enl,\ I' r,lfn:!flo det.el'1nina~', POI'
eleql'eto de g,do .Ç01T nte mef e ao no , de que inBIJusa
se
remetheJr~ r.o"'ia
;\ssign"da pelo Contador
11
\
1 l.f
til
I • I
Geral r~spectivo, qlfC:l, em virtude ela recipJ:ocidad~,estabeJecida 1]0 dLtp ('at,adp, o mesmo se p'ratique com os naYios dos -yassallos de S.ua l\'hgestade
llritannica que se acharem em iguacs cil'cunstancias. O quc se' participa a ~ssa Junta para a'ssim o
ficaI' entendendo e dar inteira execução ao mencionado decreto, sem duyida ou emhara:o algum.
João Carlos COIT,êa d I Lemos a. fez no Rio de
Janeiro em 22 de laio de 181 I. Francisco de
Paula Cabral' de l\lello a fez esci'evCl·. - Condc
de Aguiar:
I
I
' ) ' i'
, Iguaes se expe.dir.ão paI' a M~deira'. Pernam.,.
l)l1co" ParahipllI do, Norte, Angolll, Parú',' Capi..
tania do Espirito Santo, Ceará ,ilha dos Açores,
l\laranhãu e Ilhas de Cabo 'Verde. -ErcLrahida do
Liv. 2° de Reg. gemi das Ordens e:»pedidCls eis Junl(ls

,0 Cori,ue

I

q~ agouial', do

I

J

,

<I

,.

I

•

da Fazenda? a {l.

9~'

I

r

ANNO DE 1811.
l'~OVIS,(Õ D'E 2li.
I

.1,

I'

I

I t

rln

387

pnCV-JSAÕ nÉ' 27' DE M.UO.

'MUO.
I

M.anuscripto, authJ:n,ti,co.·,

'r',

l\Ianuscrípto authentieo.

Q C'onÚ de 'guíar, lia CbriSe-UlO tl'EstacIà; etd.
O Conde d'e Aguiar, do Conselho d';Esta40 etc..
Faço 'saber ii Junta tia A'd{nióistraçao e ~rl'ecada Faço saber a "6s J oao, Prestes Barreto da Fonção da; Real·Fàze.riüh' tia Capltdhia 'de 'S. Paulô, toura, Pr\:rved~r da Real Fazénda da Ilhal dê Santa'
que, sendo presente ao-Principe Regente osso Catharina: 'que o Príncipe Regente 1'0 ''o Senhor
Senhor a sp~ CGn~:a de ~8.! de,Jj'e~'CJl~ro elo cor- foi servido 'detérminar, por decreto de de Maio
" aou\>"
I
d a copIa
.,'~' 'I
.
el
\
rente anno, com os documentos qu~, em provisão d o corrente
lOC usa a slgoa a {leio "
elo Real"Erario de 9 dê Ohtubro dó anno proximo Cont,ador Geral :da segllnda Repartição ;'10 Real,
passado de I ?-IO, ,se Jhe .hav~a,0rdeoad;Q,en~'ia se El'ai'io, Antonio Mariano de Aze,'edo, que, em
para conhecimento d,a questão.,suscitada ,elltre o, virtude 'da reciprocid~de estabelecida com Sua
Tenente COI',qocl,. ~1an9,e1 Rodrigues Jor{\ão, e o l\lagesJade BrHaonica pelo tI' t,ado de commercio
actual Contraptador I d~.,c,Qntl'ipuiçãp, Hteraria da ratificado em 26 de Fevereiro de 1810, sejão
mesma Capitania,.a respeito -das balapça&;~ pesos confiscados todos os naviõs-ou embarcações de
quei o d!to,,T~~ente, ,Cp 'ooel pretendia del'esse Sua l\iagest~de 13riLaonica., Iqne. não forem con ter o mp'smo CO,o,tractadot tambClI). no porto de truidas nos seus domin~os, e possuidas, navegaSantos, e outros da Marlo,h'l-, além,das que.tin 1Ia .das e registadas conforme as leis da Gram-13renos portl)'s se.ec.o~"pélJ.:a a fiscalisação ,dos compe- tanba~ ou ~pl'esad.as pai' algum dos navios pu
tentes llireitos" quo se dt;.vem al'l.ecal).ar. das caixas embarcações de g.uel}'a, ou corsariQ pertencentes
de assucar; da.qpa~qu,estão ú mesma Junta aça-l áquelle Governo, .ou aos seus, vassallos. O que e
ba,rão de participar. em. outra; sua co.nta antece- "VOS participa, .parfl que.flssim o,exeouteis n~ condente c,le 9 d~ Julho do mesJ;Oo anno de 18'10, formidqde do dito decreto, obrigando .os me tres
pedindo decisão,; e tomando o mesmo .Augusto dos navjos inglezes a apresentare\ll a devida quaSenhor em co,n:>idEjr~çã,o'ílS r,azões que-essa) \lnta lificação, delles, ,e procedendo ao sequestr.o dos,
pondera na? ref~&id~, contas, e o mai que sobre m~smos; ,não ~e.ndo c;>s quisi tos acima especificaa mesma mater~a .re~pondeu o, .Dçsemb'l\rfjador, dos. Vasco Henri,que. de AJ;Oorím a,fez no Rio
Procurador Regio, a quem de tudo se deli ,'i~1a : de Janeiro, em 27' de l\~aio, ~e 1811. - Aotonio
foi servido determinar que essa Junta fique na Mariano de A.zevedo,.a fez eSCl'ever.- Gonoe de
intellig'encia de que, a épl de não ter lugar a pre- Aguiar. -F;a:tra/liJa'a [l. 63 v. do Liv. 2.,0 de lie".
tenção do dítb Ten'ente Càrbnel; pois' que, pelas e P7'ovisões e::cpqdidas pela Contadoria Geral.aa ,ecoodições do c.olJtracto da çontrJbuiyão litera- gLL1](ÚL.R,epal'li.ção do Thesouro, .
,"
ria, niio he obrigado aquelle Con tractador a ter
b~lanças e p~sos" enao· nos ,pórfos s~ócos, m
DECRETO 'DE ·27 'DE ~I'!IO.
razão dos "ohm1es·p.equenos que.p'o~ elles'p.assão"
I
o caso pl'esente se'adlia" provideoéi'adó pelas acManusodpto autheHlicCl.
nlaes condições do llitb Co~tra fadar,. e praticas
P'or'jústos mothos que me farão presehtes, c
dellas;' e igualm~Ilte pelo' ed'ital dd Go,rernadôi'
déssa {;apilariía,"d~'6'de-Novetnbro de 1'86'6,'ó'ode' se fi&rãd dignos· da miohá Teal auençad',. e cm
se determioá 'clül'amente 'a fórmá 'das operações qtlanto nãõ dóu outra providenciás sobre a 1'01'do peso, tara, ,'num.ero e ma'rca 'que devem pÔl" ma e'expediente do despacho da Alfandega 'desta
os seDhof"~s de ê,iigenho nas'suas caixas, para com CicIa'de, sou servido ordenar: 10 q'ue o de pacho
mais faeJlidade se al'l'ecadiirem os competentes da mésma Alfandega se faça todos os' dia qúe não
forem de guarda, da mesma Sorte qq.e se fazia na
direi~bs, sem que' estas âperações lhés sej~o aneAlI'ahclega grande da Cidade de Lisboa, seln que
l asas; antes em útil1dade'particulal' de lida bum'
l
pal'a as Silas traósaações, como he costume; e há- páre a êntrac1a e. sahídá ilás mercadorias nos ulvendI) de fuais prb~'r,dencias 'para acautelar 'aS I tifll-ps d'ous dias de cada mez, débaixo do p.retcxto
eTe' 'con1fercncia de capta, pai' ser esta pratica,
fraudes;- e paTa s'e jhd~mniS'arem os prejudioados.
aqui
até agora tolerada, contraria não só ii lItiliO que tudo se há pop·declarado ú mesma Junta;e por tmqto escusada a pl'etd'l. ão do dito 'fénente dad:e lla IÍliól\a Real 'Fa'zeoda, mas tamb m' ao
Coronel Manoel Rodrigues Jordão, assim como expe li'ente d s -nngocios e tl'an aoçõés do comde futupo, Q, estabe~eoimento das balanças e pe- mercianres desta praçá.; 2 que os despachos da,
sos, nos pOl:tós da Marinha, por occasião da nova meréadorias se façã'o é lancem nos livro respectiarrematação do meBeionado contracto, ordenan- vo , logo que ellas torem sa11indo, pagando-se a {lidO-/Hklhe r:t,«(sta confo1',lnidade a ~nte~jl observaÇlão nheiro a importancia dos despachos, e nào forem
dcsb~ ~'~al dete'rm4lação seçn :dlU'"Wa, ~I~.uma . .J oão estes fCltos por qtl'alquer dós despachantes abOJosé de Brite a fez no Rio de JaneH;o aos 24 e nados,. na fórma do foroal, conh'a quem comtt.rdo
Maio, cJe, I,~ 1l.'~·Aº opio Mariilno {~lfl Á.zevedo; se deve passar com a chita do dra d'o despacho' os
a fez e cr ver.~Coode de guiar. -":"Ea;fJ'a,{tida bi(h\etes, ou as igtIados r.esp-ectivos, para de e
em' di'á'ilte se contar o vencimento
a [l. 62 v. «o .Liv. 2. o' de Reg; ,e ,Pl'ovis6~ eq;f1pd4dttS mesmo dia'
o
delles;
'5
'c·finalmente,
qoe~ a sim na me a gran~
pelf5 ()ontadoJ:la Gemi da.,sec,u7Ida. R epartl(:ão ,do The-,
de,. como na da estiva, 'e ,nao faç_a debaixo de
som'o.
fiança despacho de fa~enda alguma por cadel'Oo
de lembrang-a, a 'tit\üo de ter ti despachante mais
generos da mesma, oU'de dilferente natureza, {[uco
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despachar em dias consecutivos on interpolados,
por ser esta abush'a pratica con tra a determinação
expressa no foral da Alfandega grande de Lisboa,
que serve de governo á desta cidade, e contra a
boa ordem e methodo que se deve seguir na arrecadação das rendas do Estado. O Conselho da
Fazenda o tenha assim entendido e faca executar com os despachqs necessarios, pbr ~ste d!lcreto s6mente, sem embargo de qu~esq\]er leis,
regimentos ou disposições em contl;ario. Falacio
do Rio de Janeiro, em 27 de Maio pe 1811.Com a rubrica do Princip'e
Regente• Nosso Sefi
I
nhor. - Ea;trahtdo ffo Liv. 2.° de Reg. de Decretos
dos annos de 1809 ~ Julho de 181'1', a fl.. 257.
.,

I

PROVISÃO DE

28

DE MAIO.

CoU. Braz.

D. João por graça de Deos, Príncipe Regente
de llortugal e dos Algal'ves, etc. Faço saber aos
que esta provisão virem, que. pela Real Junta
llo Commercio, Agl'iculturâ, Fabricfls e Navegação deste Estado db Brazil e Dominios Ultramarinas, 'me foi presente, POI' con&ulta que fez
subiI', a minha augusta pre~ehça, o assento neHa
tomaao em 18 de Agosto do annp pret.erito, e
pela qual se me propôz que -as provisões de matriculas dos 'Homens de ,negocio, ,e dos merca~o
res de retalho, de fabricas, de avo.catorias de
autos, e de com missão para' a decis,ão' qe demandas nas Capitanias dest'e Estado, ,se não expedissem sem havcrem as partes antes pago os' novo,s
direitos na ChanceHaria 1\101', e que por ella' farião transito para tllr validade; porém que ,as
_provisões de passaportes aos que se quize.ssem
transportar para Portugal, mostrando que não
são commissarios ,'olantjls ; de matriculas aos
caixeiros dos homens de njlgo.oios e mercadores;
aos me. Ires e offi iaes das fabrica ; aos ar~ifice,s
insignes; e aquellas de isenção de clir~itos da ALfandega, em cumprimento du alvará de 28 de
Abril qe 1809, e de administração aos bens dos
fallecidos sem,te tamento, em qbsjlrvancia do alvará de 17 de Junho de' 1766, e de h"biLitaçãl)
dos cre~ores aos meSffil)S se expedi sem sem bi,11lete de noros direitos, e que não fj~essem tl'al\-I
sito pe\a Chancellaria i\lól', 11avendo pap.el,sella7
do em braQco na Sec~·etp.rj;;t do Tl'ibunal, para
sobre elle e escreverem as <djtas pro",:isões, e
toda aquellas qne ))ão forem de graça e mercê,
como sempre e praticop em Li boa: ~ attendendo ao beneficio que da' obsenancia do mesmo
as ento se póde seguir ás fabricas n.ascentes neste
Estado, e á celeJ;idade das provic}encia com que
tenho occortido o ,cQmmercio" e para e estabeleceI' regra Gerta no .exPC'ldiente da respectiva
Secretaria: fui setvido, conform,a.udo-me com o
parecer da mepc·oQada.,c01'\~ulta,por: .çninha iJJl,mediata resolução de ,15 do J,}orrente , Ioborar e
confirmar p "preditQ.assento, ordenando, com!>
ordeno, que teoh~ o seu i,nteiro cumpdmento.
E ta provis~o se cpmprirá como nella se contém e declara sem duvida, nem embaraço aI"'
gnm.
~dnci e ~egente J;{osso Senh~l o ma~-
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dou por seu especial mandado, pelos l\1iflistros
abaixo assignados, Deputados do dito Tribunal.
-Braz Martins da Costa Passos a fez no Rio de
Janeiro, aos ~8 de !\laio de J SII.-Fez eserHer
e as~ignoll, José Caetano Gomes, -!\lanoel !\loreira de Figueiredo.--:-Cont os )'egistos comp~tentes.
. PReVISÃO DE

29

pR ~IAIO.

1 )

;;

!l'1 an USC./iiptr ,au,!.b,ep tico.
.

"

O Oon'de tle Aguial', do Conselho de Estado, etc. Faço sabet· li Junta' da Real Fazcnda da
Capitania do Maranhão, q'ue o Principe Regente
Nosso Senhor, por decreto' de ~ 5 do corren te
mez, de que inclusa ~e r.emet~e copia assignada
pelo Contador Geral respectivo: foi servido mandar cr~.ar huma !\Iesa na Alfa~déga 'da dita Capitania, aonde se.faça o despachp por 'Estiva dos
g.ep.erps descrip'tos na relação que,baixou com o
mesmo decreto., e clé que tampem ll.e envia a copia. O que se pal'~icip.í1 á essa Jilnta Ji.ara lhe faXCI' dai' a sua .inteiJ'.í\ ..e 'deyida e~éeução, scm
dllvida on embargo ~Igum. ~<p:olJn'lrio José de
Faria;a fez.no Rio,c).'e Janeiro., çiji 29,de !\laia de
1811. -Fr~n()isco de Paula 6abral de 1\lellu a
fez escre,-el'. - Co~de de Aguiar. ~El1jtr'ai!Ída do
Lil'. 2° de Re:. geral daJ J~r1e1!s ea;Redjc!q,s As .Juntas

,qe Ffl:zenda, a {l..~3 1!.

.'

PROVISÃp lJE

'

29 PJ,>

M.UO.

lrra,nuscri(?t,o. a,ut.I~~ntjcl?
o

,

O Con~e 'de lAguiali, do CQoselho de Esta,do, etc. "Faço abel' li ~unta ~a Rep..l ,Fazenda' da
,Capitanifl (I.a Balda,' <Iue o Prjncip~ R~gepte Nos0&0 .Senhor, por decreto de 26 ,çle Abl'il ,do cor,repte annp, de qu~ inclusa s,e remette a copia,
foi servido determinaI:, que os G orel'Dadol'es que
foreçn nomeados para a Capitapi~ ,pe Sergipe de
EI,Rei , ;yenç,iip annualq>,ente p .ordenado çle
800.:tJ)ooo ,réis" ,cm lugpl' do lllle ,'encião até
agora, o qu~l.&e pagará pel9 folhíJ, civil, verificando-se es~a graça nl) actuíll Go..vernado r ; o 'q\:le
se participa ,á mesma Juntp. paríl,.sua ~\ltelligen
cia..Diogo BÇldJosa ~egp a !.~~ ,J;lQ Rio de J~oci
1'0, em 29 de nhio de, ,18".lf~ Fjl:ílncisl<o de
Paula Ca\)I'al d~ 1\1e))o a r~z ,~~Cl'e.V\'ll'. - Cont),e
deAguiar.-Ea;t1"'l{ltid~

no hiv•. 2 de Reg. getaldM
Ordens ea;pe4!dp,.s 4s J unta~ Ae Fazenda. a p.. 93, 'V.
0

I

,.

,PROVISÃ,Q D~..2~ DE ~IA.IO.
I'

~I,apuscripto l\uth~\Itico.

O Coode de Aguiar, do Consetho de Estádo, etc. Faç,Q savel' á Junta da Real Fazenda
da Capitania qo Ceará, que o Principe Regente,
No 50 Senhor, por decretb de 26-de Abril do corren~e anno,' ~e' que inc1'usa se -rêrQe~te a copia
assiq-nada p~lo Çontador v~ral' respe,ct'"o, 'foi
sel'ndo determinar, que da data'do dito decreto
em diaqte' fiquem vencendo os Procuradores da
Real Corôa e Fazenda desta Capitan~a o ordenado
.annual de 160:tj)ooo réis, em lugar ,dos 5o:tj)o09

.,
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reis que até agora perccbião pelo mencionado
empreGP, o's quaes seráõ pagos pela fonIa civil
respecliva. O que se partieipa á me ma Junta,
para que nesla conformidade'maríde abrir a sentamento" do dito ordenado ao referido PI'ocuradol'
da Fazenda. Diogo Bar1l"osa Rego a fez no Rio
de Janeiro, em 2g'de Maio de 181 J.-Franci'co
de Paula C:íbral de 1\1eno a fez e'ScreTer.-Conde
de Agui~'. -'E:xtrahida do Liv, 2' de Reg, r;eraL

das Ordens e,vpedidas lÍs-iuntas de Fazenda, a fi. 95 v.
PROVISÃO

DE,

6

DE JU

mo.

Manuscripto alflhentico.

o Conde de Aguiar, do Conselho de Estadu, ete. Faço sabel' ii Junta da Administração e
Arre'cadação ela UearFazcnela da Capitania do Rio
Grande de S. Pcdro do Sul, qne sendo presente
ao Principe l1egenle "osso Senhor a ua conta
de 8 de Agosto de 1810, cm que exp unha a nece sidade que 'ha de allgmelitar-se o numero do
Officiaes e Praticantes na ua Contadorià e Secretaria, para o expediente deli as , cdtlsideraTel-'
mente gravada com a e8Cripltlração dos n'ovos
impo tos e apur:IlDenlo de contas pertencentes á
Legião de S. Paulo ali estacionada, segundo a'
repre entarão do seu ESClúáo Depulado, tambem
inserta: foi o mesmo augusto Senhol' servido
crear, por dccreto de 15 de· laio do corrente
anno, da copia inelu a as ignada POl' Al1tonio
1\laciano de AzC1'cdo, Contador Gcral da segqnda Repartição do Real Erario, mais dou Escl'ipturarios, hum Amal'luCl)sC e quatro Praticantes,
com os ordenados e exercicios in dicados no men..
cionauo decreto. O que se participa á me ma
.h111ta para quc assim o tenha entendido, e execute sem duvida alguma. Vasco HCl1riques de
Amorim a th no l1io de Janeiro, em 6 de Junho
de 1811:-Antonio'l\lal'iano de Azevedo a fez
c cre,·cJ.-Conde de Aguial'.-Extrahida a fl. G6
dó Liv. 2' do Reg. geraL da Provisões expedidas peta
Contadoria Geral c!te segnnáaRepal'tíçii.o do Tltesollro.
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1I1anuscripto aulhentico.

o

Oonde' de AS'uial', do Conselho de Estado, ele. FaSJO aber ii J tinta da AdministTação e
ATrecadação da Real F·azenda da Capilania de
1\10. ambique, 'que tendo ido presentes a Sua A.lteza Real, as contas da dita Junta e do Governador e Capitão General da mencionada Capitania,
sobve a falta de moeda provincial que na mesma S() experimenta, requerendo como providencia que de ta Côrle se remettao os cunhos necessario pal'a se lavrar a referida moeda com o
, valor por que-alJi corre actoalmente, ou se ordene
á Junta da Fazenda de Gôa, que fazendo fabricaI'
os sol:íreditos cunhos o envie para ali com os
mais instrumentos e artificps necessarios; foi ó
mesmo Senhol' servido mandar,declárar que, sendo absolutamente nominal o lucro que pal'ece
dai' esta tranSaéçãQ á Real Fa~e"r.\tla, visto qqe
TO)IQ I.
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indubitavelmente ha de sahir para fóra da dita
Capitania toda a moeda que servÍl' de saldo ao
valor lotal das suas importaçõe , e ucando ne~ a
occasião reduzida a gcnero, quanto mai, subida
fôr a senhoriag'em, tanto mais ha de ere cer o
preço do mercado do generos qne entrarem; a
mesma Junta, de acordo com o eu Presidente j
deverú com prefcl'encia pl'omover e animal' todos
e quaesquer ramos não 1'ecl,ados de agricultura
e induSll'ia colonial, admillindo para in trumentos dos lrocos ou circulacão além da moeda
provincial propría do pai;', não só o ouro em
pó, e todos os genel'os qne forem menos susceptiveis de qnebra ou corrupção, é qne possão
subdividir-se em maior quantidade ele partes aliqnota , mas tambem loda· e qoalquer moeda
nacional ou e tranljeira, havendo attenção a que
a ullima gil'e omente pelo ,'alor 'inlrin eco que
til'er. O que se participa ii I'eferiua Junta, pan.l
assim o ler enlendido e ('azol' executar, participando ao Rcal Erario os meios que lbe parecerem mais
conducenle á pro pendade e augmento da mencionada Capilania. Vasco Henrique dc Amorim
a fez no !lio de JaneÍl'o, em S de JllnllO de 1811.
-A.nlonio 1\Iariano de AZOTedo
fez escrever.
Conde de Aguiar. -Ea;tmltida a fl. 66 v, dó Liv.

a

do Reg. e P7'ovisões ea:pedidas pela Contadoria
GeraL da segunda Repm'tiçeío do Tltesow'o.
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RESOLUÇÃO DE

17

DE JUNIIO.

Manuscripto authentico.

Requereu José Pinto, preto forro, feitor dos
pretos sencnle e trabailladores da ca a da Alfandega, represenlarrdo (Jue tenelo maiol' trabalho do que o feilor dos prelos de dentro da mesma casa, (lue descançava no dias feriado', {lercebia o me mo alario de 3~w réis por dia, ao
mesmo lempo qne os guardas de dentro da Alfandega perceIJião 52.0 I'éis por dia, e o de fóra
na !\lc 'a da E li"a, em contcmplação do maiot'
trabalho "'encião fl.oo réis, dill'erença que p3recia
de"er ser 01 ervada tambem com o supplicante,
para quem era muito diminulo o 'l'encJmento de
320 ri.:is, lendo mulher e quatro Jilhos menores,
sem tempo di ponivel para o occupar em outro
moelo de vida, e teoelo vindo de Portugal por
evitar a 1Jwasão c domínio c ·trangeiro, peuia o
sala rio de 640 rei por dia. Tendo o supplicante anteeedentcmente' já requerido ao Con elho da
Fazenda augrnenlo de ordenado, e endo sobl'c
o seu requerimento ou ridos o Desembargadores Juiz da Alfandega e Procurador da "Fazenda; informando aquetle, e re pondendo este a
fa"or do ll~plicante, lhe defirio por então quc
requeresse immediatamcnte, e mandando agora
dm' ao Prpcurador da Fazenda, sobre o cu requerimcnto, juntos os mais papeis, respondeu:Reprodu~o o mesm o qne já di e nos papeis juntos; em que o l'pplicante pedio este augmento
de salario, i to !le: - Fiat' ,Íustitia, á vista das
razões que se ponderão na informação. Parece
ao Con elho que o supplicante e tá nos termos
de lIlerecer da grandeza de Yossa Alteza Real
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accrescentamento que pede. Rio, em 12 de Junho de 1811,
Resolução. -Como parece ao Conselho. Palacio do Rio de J an'eiro, 17 de Junho de 1811.
-Com a rubrica de Sua Alteza Real. -Ácha-se
no Livt Iode Reg. de Consultas do Conselho da
Fazenda, a fi. 29 e v.
ALVARA' DE

17

DE JUNHO.

CoI!. Draz.

Eu o Principe Regente faço saber aos que este
OlIvará com força de lei virem, que merecendo a
minha real consideração o que me foi presente
em consulta da Mesa do Desembargo do Paço,
obre a representação da Camara e povo da Villa
do Oesterro da Ilha de Santa Catharina, em que
me requerêrão a creação de hum Juiz de Fóra
do Civel, Crime e Orruos, porque além de constar o seu termo de sete extensas Freguezias, e de
huma povoaçfio de quasi vinte mil almas, que
todos os dias se augrnentava pela salubridade do
clima e fertilidade do seu tel'rltorio, tinha prosperado muito o commercio pela commodidade e
egurança do porto; pela liberdade e franqueza
outorgada pela carta regia de 28 de Jancü'o de
1808, e pelo estabelecimento de hum porto franco da referida Ilha, determinando no § 22 do
tratado do commercio de 19 de Fevereiro de 1810,
celebrado entre a minha neal Corôa e o meu an,
tigo e fiel alliado m·Rei da Gram-Bretanha; não
podendo deL'l:ar de nascer desta nova ordem de
cousas muitos pleitos judiciaes de importancia e
Jjfficuldade; e tomando-se a administração da
justiça eh'il e cI'iminal muito mais difficil, para
er administrada por Juizes ordinarios e leigos,
e attendendo a tão ponderosas razões de publica
utilidade, e para que não perigue o bem do meo
real serviço, faltando hum Ministro letrado na
Villa em que reside o Govemador da Capitania,
não poden.do sempre neHa persistir o Ou vidor da
Comarca, pelas muitas cOl'l'eições que tem de
fazer, e diligencias que executar nas outras Villas e lugares de sua jurisdieção; conformandome com a mencionada consulta, hei por bem e
me praz crear para a sobredita Villa do Desterro
e seu termo, hum Juiz de Fóra do Civel, Crime
e Orfãos, que vencerú o ordenado de 4oo:t/Jooo
I" i , e as propinas e emolumentos que vence o
Juiz de Fora da Villa de Santos.
Pelo que mando, etc. Dado no Rio de Janeiro,
,\0 17 de Junho de 1811. - PRI 'CIPE com guarda. - Gorn os J'egistos competmtcs,
ALVARA' DE

20

DE JU 1I0.

CoI!, Braz. - Delgado.

,

Eu O Príncipe Regente faço saber aos que o
prc ente alvará com força de lei virem, que tendo
aberto e franqueado os portos deste Estado aos
na\'ios e embarcacões de todas a nacões estrangeira que estive;em eip paz com a 'minha Real
Cf)rÔí\, permittindo-lhe o despacllO de todas as

suas mercadorias, pagando vinte e quatro por
cento, pela carta regia de 28 de Janeiro de 1808;
estabelecendo depois por decI'eto de 11 d& Junho
do mesmo anno, a bem da prosperidade do commereio, industria e navegação portugue-za, que
as mercadorias estrangeiras de conta 6 propriedade dos meus fieis vassallos., transportadas em
navios qacionaes, pagassem sómente dezeseis por
cento, e assentando-se no § 15 do tr.atado de
commercio de 19 de Fevereiro do anno passado,
ajustado com o meu antigo e fiel alliado, El-Rci
da GI'am-Bretanha, que pagal'ião sbmeote quinze
por cento por entrada nas Alfandegas dos meus
reinos e deste Estado, as mercadorias que forem
de producção, l'abricas, manu faCturas, ou industria ingleza, ainda sendo de conta dos meus fieis
vassallos, como foi declal'ado pelo decreto de 18
de Outubro do mesmo anno; podendo acontecer
que pessoas mal jntencionadas, e com o fim de
fraudarem os meus reaes direitos, introduzão fazendas e mercadorias estrangeims de nações inimigas, de mistura com as que são.admissivei
nos meus reinos e dominios, segundo o espirito
e letra da mencionada carta regia e outras, pretextando serem generos de producção e industria
ingleza para pagarem quinze por cento sómente,
quando devel'ião pagar vinte e quatl'o por serem
fabricadas ou produzidas em outros paizes, 01\
finalmente affirmando serem propriedade portugueza, n,io o ~endo, para assim pagar'em menos
direi tos, na con fo&midade do referido decreto de
11 de Junho de 1808: querendo estabelecer providencias capazes de remover e evitar estas frandes, que costumão praticar os que, levados do
interesse e sordida avareza, fazem menos preço da
honra e da probidade, e não temem as pen as
impostas aos extraviadores dos meus reaes direitos; sendo do maior iuteresse publico e impol'tancia a fiscalisação dos impostos, para que não
faltem os meios de satisfazer as despezas e urgentes necessidades do Estado, para que são applicaelos; e não sendo. justo que outras nações se
aproveitem do que l'oi outorgada á ingleza, em
coLisideração de outras Tantagens estipulada a
favor da navegação e commercio portuguez, sou
servido determinar o seguinte:
1. o Todos os uavios e embarcações que sahirem de portos estrangeiros, e derem entrada no
cio Reino e nos deste E tado para serem admittidas a despacho as mercadorias que trouxerem a seu
bordo, serúõ obrigados., novc mezes depois da
data do pre ente alYarú, a trazei' e apresentar o
Li VI'O da carga ou do portaló, para delle se extrahÍl' a nota competen te, e ve1'Íficar-se se despachou todos os generos que embarcou, ou extra- ,
viou alguns; os passaportes do Governo, facturas
das fabricas de que sahirão as mercadorias, despachos das Alfandegas do porto de que desaferl'árão, e certidões dos Officiaes deli as , legalisadas
pelos Coosules portuguezes ali residentes, onde
os houver, e na sua falta por pessoas que os
substituão, dos quaes documentos se virá no conhecimento se são mercadodas de nações que estão em paz com a minha Real Corôa, para serem
admiltidas, ou de producção e industria ~ngleza,
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para pagarem sómente quinze por cento de direitos.
2. Com estes: mesmos· documentos, com' as
facturas, e com o-juramento prestado-pOF termo,
se provará tambem,serem as fazendãs·e generos
de propriedade. portugueza, para' pagarem dezeseis por cento-., na· fôrma do decreto de 1I de
Junho d'e 1808, quando ."ierem em embarcações
fi acionae.;;.. E pelo termo vencerá o Eseri'vão 80 rs.,
e outro. tan~o o Juiz pela assignatura.
Pelo que mando, etc. Dado no Palacio.do Rio
ue Janeiro, em 20 de Junho de 1811. - PRINCIPE
com guarda, -Conde ,de Ag;uiar. - Com os registos competentes..
0
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tão justos em beneficio do commercio e SOCc01'l'O
das fabricas, e a quc não ficúra isenta â sola que
igualmen te he manufactura nacional: sou ervi·
do, conformando-me com o parecer da mencionada consulta, declarar' o sobredito alvará de 15
de Julho de 1809, para que na sua diepo ição
se comprehendão da data deste em diante os
couros vacuns preparados e conhecidos vulgarmente com o nome de atanados, e pague de contribuição cada hum delles por sahida, não obstante o dito § 2° do ohari~ de 28 de Abril do
referido anno de 1809, o mesmo que paga o couro em cabeno ou sem ene, secco ou salgado.
Pelo que mando, etc. Dado no Rio de Janeiro,
aos 6 de Julho de 1811.-PRINCIPE com guarda.
- Com os registos competentes,
I
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O 'Chefe- de Divisão, José Maria de' Almeida,
ColI. Braz.
Vice-Intendente da Marinha Real nesta Côrte,
ficará- na intelJigencia, que havendo-lhe eu dcter~
Eu o Principe Regente faço· saber ·aos que e te
minado" em data dê· 8 do II1ez -passadó, que nas
charruas que não.. tivessem commissarios nem· alvará com força de lei vil'em, que representandespcnseiros seguisse' o systema de' arrecadação' do-me o Provedor e mais' Irmãos da l\iesa da
praticado em Lisboa, carregando-se os genel'os' Misericordia desta Cidade o quanto éra conforme
aos Mestres e GU'ardi'ães, e considerando a peque.- á equidade e ao favor com que'forão sempre connhez d'os seus soldâdos (além de outros justos templados p'or mim e pelos 'Senhores- Reis meus
motivos que me forã()' presentes), opdeno' que- augusto predecessores, as Casas da l\lisericol'para o futuro se' não retenhão os meios sold·os a dia desde a sua instituiçâó, o'conceder já desta
estes Gffioiaes marinheiros durante"o seu arma- Côrte hum Juiz Prhati'vo, á semelhança e com a
mento, mas· que se ..l he não paguem o resto das' mesma jtiri dicção que tem o que se acha estaviageM senio depois do ·.ajustamento~ fiõal de- belecido na Ord. do li •. 1°' til', 16° 'para a de
oontas. Qll'al'tel General da iUarinha no Paço do· Lisboa, afim de acautelar e pre,'enir o incon.eRio de Janeiro', em-S de Julho de 1811. - Com niente de ·vagarem os seus Procuradores pelo
a rubl'ica do .Serenissimo ·Senhor Infante Almi- divel'sos Cartorios, a 'tratar dos pleitos que se·
lhe·intentãb nos difl'erentes Juizos e Auditoria ,
I'ante General.
com detrimento dó curso das causas e alrazamento do' recebimento dáS rendas, e para e fihdaA.i.VARA'· DE 6 DE .JULHO.,_
l'em mais brevemente os litigios, diminuindo- e
aS'instancias; maiormente gozando a lUisel'ic01'Colb Bv.~~, - Delgado•.
dia' desta Côrte «ós me mos privilegios, graças e
Eu.o_Pl'incipe. Regcnte faço saber aos que este- isencões concedidas â de Lisboa ~ attendend'o a
pl'esente ab31'á com força de lei virem, .que em tão ·ponderosos e'justificados motivos, e ii consicoasulta a'que mandei proceder pela. Real Junta. deração que D1erece estabelecimento tãO pio como
do C.ommercio, Agricultura, Fabl'icas e -NHega- util, e ao mais que me foi presen~e em consulta
cão deste, Estado do llrazil e dominios Ultrama- dn Mesa do Desembargo do Paço, a q'te mandei
;'inos .. me foi presente qjJe. não se acbando os.. precedcr: ·hei por bem e me praz crear nesta
couros, curtidos, que se denominão atanados."
Carte hum Juiz dos Feitos da lUisericordia desta
expressamente nomeados. entre. os. gen~ros suj ei.- Cidade, pdvativo para todas a'S suas causas na
tos ás contribuiçâ9s estabelecidas para as despeUls fÓNlla da-Grd, liv. 1°"tit, 16°., com a jurisdicção
da mesma.ReallU,Ilta" em o. alvará. .de 15 de Julho nelIa estabelecid-a, e com o ordenado d-c 4oo:tf>
de 1809" que foi confirmado e declarado. p.elo. réis annuaes pagos pelo rendimentos da me ma
outro de 4 de Setembro do anno passado u.e 1810, Casa da Mi ericol'dia,
para. ter luga.l' oontra. os desencaminhadores a...
Pelo que mando, etc. Dado no Palaeio do Rio
pena. do alvará de 5 de Janeiro de 1,85, ,podia. de JaneÍl'o, a·s. de Julho de 18H.-PRINCIPE
entrar em duvida se erão isentos de semelhantes com guarda. - Com os 1'egistos competentes._
prestações, tant~ pela 'consideração do beneficio
concedido ás manufacturas nacionaes no § 2 'do
A.LVA-RA.' DE 13 DE JULHO••
, alvará de 28 de. Abril de 1809,.. quanto em razão
de que as leis que estabelecem impostos, princieoll, Braz. -Delgado.
palmente· senelo ella3 penaes, rião admittem ióElt O Princi~ Regente faço saber aos que este
terpretação extensh'll além do que so.ã@ iuas palavras. Querçndo. eu remover todo o motivo de alvará' com força de lei virem, que, em consulta
contestação e duvida a este respeito, e attendendo a que mandei proceder pela Real Junta do C:oma ser a contribuiçãO lIlodi0a e applicada para usos mereio, Agrioulturo, Eabricas e Navegaçãi> dI)·
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Estado ç10 :çrazil e domini.os Ultl'amarinos, me cir-Ille esta gratificação, ordenando que 'este augfoi preseóte, que podendo da disposiçãp do S menta de soldo lhe seja agora pagq até. nova.
2° do alYarú ~e 28 de Abril de 1809, segqir-se
ordem pelo Gofre da pohora. A Junta .da Fazenna pra,tica algum embaraço e retardamentp ao da do Arsenal do Exercito o tenha assim entenline giro do cpmmercio, em quantq ordena que dido, e raça, executar pela parte qlle lhe tO,ca,
os don'qs·das mercadorias, par~ pod:re~ ~l)~ar dQ Palacio do Rio de JaneirQ, 'em dI de JÚlh.o de
perdão dos direitos de, entrada, estao ~n~l'tlOcta 18.11.,-COm a rt,lbrica cio Principe Regente Nosmente obriO'ados a vel'lficar, com eertldoes e cla- so S,enb9r, ,-Cumpra-se & legiste-se. Rio de Ja-.
i'eza comp~tentes, que todas ellí1s são de ma- J;leiro, ,6 de Sctenlbro de 180. r-Com. ~iDGO rutIufactllra pol'tuguez,a, e a ind~car a fabrí.ca donde bricas do Presidente e mai Ji>eputadl>s da mesma
•,
sabirão: querendo remov r alOda o maIS peque- Reql Junta.
nos inçom'enientess, e fa"Vore.ccr por todos 0&
J
meiqs a prompta circulação .de que tant~ depende
DECRETO D2 18 DE 'JUL1l0.
a pro~peri4ade do .::oq:l)n,erclO : sou sen'ldo" conl\1anllscripto authentico,
tormandq-me com o parecer da mencionada consulta, ordenar em declaração e ampliação do
Sendo-me presente que na e~ecução do meu
referido § 2° do alvará de 28 de Abril de 1809, alvará do Iode i\Iarç,o do we .enle anno, podeo seguinte:
I'ião excitar-se alg'umas duvidas; deduzidas da
A mercadoda que somente se fabriéão em intelJigencia do § 1·, on"de diz que os dous VicePortugal e que não "em de fora, gozari\õ do be- I.nspectores ser(lõ os d,OUSI A,judªntes do Tenente
neuciordo mencionado § 2°, indcpenJentcmente General e lnspe,Qtor Geral dtl Artilheria, '0 que
de serem legaljs,\das Çlu de alguma outra p'}!ova parece indicar que eri~õ os dous aotnQes Ajudanextl'Ín eca ba tando o conhecimento que deHas tes do mesmo ln peGtor Geral, e ·das pa}a"l'as
'
deyem ter, os Officiaes das Alfanrl
egas a SupPl'lr
oode diz., qne os Deputados ria Junta serilõ sqto,
a qua,lificaçãq' aque.lIa D;1cre<.tdorias porém q,ne e que nomeei o Secretario ent~-.e os Deputados,
e podem confundir com,ontras semelhantes, lO- de que p~rece deri,ar"se que o Sec,'etario será Detrllduzi\las pelos estrangeiros, senrlo em quanti- putaria e lel'á"oto; e assim ig'u<1-lmente do § {~2,
dades modica,s se entregaráõ ús partes livres dos que parece ol:denar qne os Vice-lnspcrctore só
direitos de ~ntl'ada, huma 'Vez que jUl'em perante ficaráõ ils ordens da J uf)ta, e não do. Tenente Geos Juizes das Alfanclegas ql1e são de manufactura neral Inspector: sou servido declarar polo pucportugueza; e sendo em partidas em ~rande as sente decreto, para q,ue assim e fique entendenelita mercadodas que se poelerp. confundll' com as do : quanto ílOS Ajüd.antes do Inspector GoraI de
fabricadas fora do Reino, eçlão as partes qlle qui- 4,rtilheria, Vice-lnsfiector, q.ue só s:eráõ~ .aqueUes
zerem gozaI' fla ispnção, elos sobrepitos direitos, que eu..fô.l' servido nomear para o sobredito_ fim,
seráõ obrigadas a apresentar cel'tidõe.s passadas e.. não os que act.ualmente são Ajudantes do lpesoa forma do co ~ume pela Rea,l Junt,a ,do Com- mo Inspector; que o Seoretal'Ío, posto que noIllercio de Li lloq., OQ C(\50 ,de vire(Q.o daquel1e meado juntamente entre os Deputados, nem serú
porto embarcadas, e "indo d"G qualquel' outro de Deputado, nem t~ril voto; e finalmente que os
J;lortugal, apresentaráõ certidões pa s<\das p~lo~ Vice-Inspectores nãu só ficarilõ {IS ordens ela JunSupcrintendyf:\tes e Conservadores elas fab.npas ta, mais ainda do ln. pectOl',G-eral, Presidente da
onde o houver, e na falta delh;s pelo Magistra- Junta, de quem são Ajudantes, e nom~~p.os para
dos do parlo , nas ([uaes e coo teste serem as cumprirem as uas, fllncçõe~ que PElr i b n?esmo
clita mercado1'Í9-s de manufactura portugueza, Inspector Geral não podel'il satisfaze'r. A Real
indicando-se a fabl'Íca donde sahirão; e taes cer- Junta tJa Fazenda dos Arsenaes do Exercito, Fatidõçs obterilõ, nas Alfapd('gas deste E tado dQ bricas e Fundições assim ,o fique entendendo, e
Brazil ~ elo~ meus dominio Ultramal'inqs, a mes- faça executár, não obstante quaesq\lerJeis e orma yalidaGc que tem aquella q!Jo são e~pedida~ dens, que todas hei aqui por deI'ogadas como se
pela dila Ueal Junta do Commercio de Lisboa, .elell~s fizesse expressa me1ção. Palacjo ,do Rio
Pelo qul( 1,11~ndp, etc: Daelo no Rio ele.J<}ne,íro,
d'e Janei'ro, em 18 'de Jumó de 181 L-Com a
aos 15 de Jjulho de ,1811 .. - PR!NCll'E eom gua,r- rub)'ica do Príncipe Regente 8ilsO Senhol·.da, - Com os 1'cgistos C011lpetcntes.
Cumpra-se e registe-se. Rio de8 J"aneiI'0, I? de
Agosto qe 1811,-Com sete rubric.as"clo PI~e idente e mais Deputados da me ma dita Ju~ ta., DECRETO DE 18 DE JULll~
~egistado a fl. 12 V, do Liv.. I ° de Reg. de ,LeiS e
M;anuscr;pto authcntico.

Tendo em consideração o distincto e glorioso
erviço que me tem feito Cal' os Aotonio apion,
Tenente General dos meu ~eae exercito, tanto
na creaçáo da fabrica ela paI vora, como ainda
na fabrica elas armas, que brevemente eleve tomai' DaVa a\lgme ,to debaix.o ,da ua direcção, e
cou iderando . el' o ,unico que não tem soldo dobrado i fu" {lervido, por decreto da data M.h9j~
,diJ;igido ao ConselhQ Supr~mp l\liJit~r, coo1'e-

DctJ'ctos.
DECRETO DE i8.DE JUL~O
Manuscripto 3uthentico.

lTav,cJ)d,p ,creado, por alvará do lc° de l\far9D
dD presento anno, a Real' J unta da .Ea~enda dos
Ar enaes do Exel'Oito, Fabricas c Fundições.: sou
serYido n.omeai' para ser,'Virem na me ma, para
lqtendente d,os lteL\es Arsenaes, a Caetan.o Pimen;-
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tel do abo, actua.! Intendente; para Vice-Jóspectores!3 Ajudantes do Tenente General Inspector,
para o Arsenal, ao 'fenente Coronel Carlos José
dos Reis e Gama; e para a J_agôa, a João Gomes
Silveira de l\l~ndonça: os quaes Ires Deputados
canseI' arúõ os seu~ actuaes ,encimentos. Para
Contador, a Manoel Carneiro de Campos, nomeado por decreto de 11 de Julho corrente, com
vencimento de goo:jj) rs. aunuaes; para Fiscal,
ao Juiz {la Corôa, Joaquim de Amor'im e Cash'o,
com '·enr.imento de '300:jj) rs. annuaes; para Thesoureiro, a Mal'Íano José Pereira da Fonseca, que
actualmente sene este lugar, com o seu alesmo
vencimento de 600:jj) rs. por an,no ; e para Secre·
tario, Leonel AnLonio de Almeida, com vencimento de 600:jj) rs. allnuaes; declaraódo outrosim, que todos estes ordenados que ora mando
estabelecer sel'úõ pagos a quarteis, vencidos pelo
cofre da pol vora. A Real Junta da Fazenda elos
Arsenaes do Exercito, Fabricas e Fundiçõe , assim
o tenha entcuditlo e faca executar. Palacio do Rio
de Janeiro, 'cm 18 de Julho de 1811.-Com a ruI
brica do Principe ReO'ente Nosso Senhor.-Cumpra-se e registe-se. Rio de Janeiro, 17 de Agosto
de 181 L-Com sete rubricas, do Presidente e
mais Deputados da dita Junta.-Registado a fi. 12
do Li'o. Iode Reg. de Leis e Decretos.
DECRETO DE

18

DE JULIlO.

l\Ianuscripto aulhentico.

Achando-se esrabelecidos na Lagôa de FreiLas,
nüo só muitos rendeiros, mas· ainda alguns lavradore que só tinhiio obrigação ele dar c-ana de assuear, e .!lue, havendo cessado os engenhos de assucar, occupão estes terrenos sem darem lucro
algum ú mcsma fazenda, sendo entre estes os
principaes: o primeiro, o COl'onel José Joaquim
de Lima da Silva, que cultivava a margem do Rio
Branco como lavrador, para dar cana de assucal'
, para o dono do engenho, que ora não existe, e
por cujo seniço nada tem pago ha varias annos,
sendo indispensavel á fazenda parte da mesma
vargem; o segundo, o lavrador Francisco Soares, que, debaixll do mesmo titulo, possue terrenos
immensos, partes dos quaes fazião grande vantagem á mesma fazenda, e lhe são indispensaveis
para pastos; o terceiro, o lavradol' João Valladão, de que se deve tirar hum espaço indispensavel, para que o caminho fique servindo de limite e cesse a interrupção que causa na fazenda;
o quarLo, o lavradlilr João Guedes, que até comprou esta chacara do defunto Valerio, depois que
a Fazenda Real comprou a fazenda, se~edÍl' o
consentimento da Administracão Real da mesma
Fazenda, sendo as_im o contr~cto nuUo, visto que
a Fazenda Real tem preferencia para a compra das
bemfeitodas, e que muito COI11'em tomaI' para a
Fazenda Real, para depois se distribuir de huin
, modo yantajoso a Fazenda e ao bem publico; quinto, a chacara de D. Catharina Daurique, que pertence á Fazenda Real,e de que a mesma deve entrar
dc posse, sendo necessaria para a moradia de muitas pessoas empregadas nas fabricas, e não convindo que seja arrendada por ser visinlia aos mesmos
'l0l\l0 I.

estabelecimentos das fabricas~ e estar rodeada' por
elles; sexto, algumas pequenas chacalàs que não
he prudente se con ervem nellas mOI'ador s perto
dos laboraLorios de polvora, e onde 50 devem existir operarios tia fabrica, e em cujo lugar e troca se
podem dar alguns terreno dos que se tirarem aos
lavradores; setiino, a acquisição de algum tcrreno
proprio para estabelecimento da fabdca de cano
de espingardas, e pal'a os brocar e amolar, que
tambem serit nece sariô fazer perto do lugar onde
ha aguas sllfficientes parl,l mo,cr engenhos d'aguas,
e tudo iSlO na conformi ade do plano propo to pelo
Tenente General Carlos Antonio Napion, e segundo o mappa que fez juntar ao mesmo plano. Sendome lambem pre-cnLe que os la vradore" ainda mai
!'Jue os rcndeiros, só tenhão direito ús bemfeitol'Ías
das suas fazendas, e de modo algum sejão co-proprieLal'Í9s da Fazenda da Lagôa de Freita : sou servido ortlenar que a Real Junta da Fazenda dos Arsenaes 'do Exercito, que ora mandei creai-, principie, auxiliada pelo eu Presidente, o Tenente General Carlos Antonio Napion, e pelo seu Fiscal,
o Desembargador Juiz da C,orôa, a entrar no exame
de todos estes objectos, e conhecer dos terreno
que se devem apropdar para as fabricas,da indemnisações que pelo mesmos se devem dar dos novos arrendamentos que se devem fazer aos lavradores, pelos terrenos de qne ficarem gozando, depois 'de se incorporarem na Fazenda todos aquel1es
que convierem ú mesma Fazenda, das chacaras que
ainda se deverúõ tomar para o mesmo real serviço,
fazendo-se as com'enientes indemnisaçõe', ou em
outro telTenos pelo justo valor da a,'aliação das
suas bemfeitorias, e que, em perda de tempo me
consulte, depois de proceder its devidas avaliações, .
tudo o que julgaI' se deve estabelecer a semelhante respeito, afim que eu assim o Plande executar
e possão ter eITeito as saudaveis providencia que
são indispensa I'eis para a pr~ peridade deste grande e uLil estabelecimento, e que todo de,em cootribuir para o engrandeoimento desLe ramo do meu
patrimonio real. A Real Junta da Fazenda do Arsenaes do Exel'cito a sim o tenha entendido e faca
executar, não obstante quae quel' leis e orde~s
em contrario, que todas bei aqui por derogadas
como se dclla fizesse expressa menção. Palacio
do Rio de JaneÍl'o, em 18,ele Julho de 1811.Com a rubrica do Prineipe Regente osso,Senhor.
-Com sete rubrÍC'as, elo Presidente e mais Deputados da Ulesma Real J uota.
CA.RTA REGIA. DE

22

DE JULIIq.

CoU. B,'nz. - Delgado.

Governadore elo Reino elfl Portugal e dos Algarves. Amjgos. Eu o PrincipeRegente vos el11'io
muito sauaar como aqueUes que amo e preso. Havendo eu mandaclo erigir huma grande fabrica de
pohora na Lagôa de l\reitas, junto de ta Cidade
que ora he a Capital~ por ser a minha residencia no
pj'eseote momento; e devendo a mesma fabrica
continuar a aprovisionar aquella parte dos meus
Estados do llrazil e Afdca, onde mais commodameu te o póde fazer, que a Fabrica Real que se ;ICha
cstabclecida no Reino de Portugal por conta de mi~
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nha Real Fazenda, e á qual tenho mano ado assistir
com alitre que mandei aqui compr'ar por conta
da minha Real Fazenda; e havendo constado que
a fabrica de Portugal tinHa vendido agora polvol'a
a negociantes do Rio de Janeiro, que aqui a querem
importar, e que por este meio podem não só obstar
da venda da fabrica aqui estabelecida, mas ainda
dar lugar a que debaixo deste titulo introduzão pol"ora que não seja das minhas Reaes Fabricas, cujos interesses desejo segurai' e conciliar: pqreceume conveniente fazer huma no, a declaracão a
este respeito, que ora vos mando communica;', e be
que a Fabrica Real de Portugal não deverá ,-ender
polvora senão para os POl:tos e Capitanias do Pará,
l\Iaranhão e Cearú, Ilhas dos Açol'es, Madeil'a, Porto Santo e Ilhas de Cabo Verde; ficando-lhe tarÓbem a obrigação de dar o aprovisionamento necessario pal'a a minha real tropa do exercito e marinha
e tacionada nos mesmos portos j e que ú Fabrica
Real estabelecida no Rio de Janeiro Ilcarú pertencendo a mesma obrigação para as Capitanias de
Pernamhuco" Bahia,!lio de Janeiro, S. Paulo, eRio
Grande, e Portos da Costa d' Africa; e que daqui em
diante fical'áõ inhibidas as mesmas !leaes Fabricas
de ven.dérem polvora, e de d~r as com'cnientes
guias a negociantes que não sejão para o Di trietos
que ficão destinados a cada huma das mesmas fábricas. Debaixo deste pI:incipio, ordeno-vos que
logo assim o façais constar, tanto aos Administradores da Fabrica Real do Reino de Portugal, como
a todos os negociantes das praças do Reino, para
que'não alleguem ignoraneia se, praticando o contrario do que fica disposto, a mesma paI vara fhes
fôr confl cada, como daqui em diante se ficará praticando da data em que vós ahi receberdes e publicanles esta minha real resolução. Assim o tereis
entendido e fareis cumprir, não o~stantc quae 'quer
leis e ordens em contrario, que todas hei por del'ogadas eOn;lO se dellas fizesse expressa menção. Escripta no Palacio do Rio de Janeiro, em 22 de
Julho de ] 8 1l.-PRlIiCIPE.-Para os Governadores do Reino de Portugal e dos Algarves.
ASSENTO DE

23

JULHO.

Ass. da Casa da Sopplicac;ão.

Aos 23 de Julho de 1811, em Mesa grande,
estando pt'esente o S. João Antonio Sal.ter de
Mendonça, do Conse1ho do Príncipe Regente'
No 50 Senhor, Secretario do Governo destes Reinos De embargador do Paço e Procurador da
Corôa, que serve de Regedor, por elle foi propo to, que sendo frequentes os clamorp-s dos propl'ietarios que se vêem privados da livre disposição das uas casas, pela má intelligencia que
alguns julgadore dão ús Ord. liv. 4" til. 23 e 24,
e abu os que della se faz no fôro, onde por isso
durão anno as cau as do despejo, conservados
o inl")uilinos despedidos, contra a fórma das dita ordenações, que prohíbem expressamente a
retencão c morada da casa alheia contra a 'v-aotade de" seu dono, a quem autorisão para mandar
expul aI' os inquilinos pelo Alcaide, e ainda durante o tempo do arrendamentó, nos casos nellas
f'xpresso ; e por isso se faz neces5sario remover

todas a d uTidas e embaraços que oh tão; á de"ida execução das mesmas leis, pelo meio que
parecer mais adequado e conveniente ú sua c.levioa
e inteira observaneia: e, por pluralidade de votos, pelos Desembargadores abaixID a signados foi
assentado que, requerendo os senhorios C-espejo
dos ~eus inquilinos nos termos das sohreditas Ord.
liv. {~o tit. 23 § 10, e tit. 24 in prine., qualquel'
vista que estes pedirem só deve sei: concedida
sem suspensão, excepto quanto á primeira referida ordenação, nos dou' unicos caso de bemfeitorias provadas cm continente, e feitas com expres o consentimento do senhorio, e dp. aposentado da legitimamente concedida; pois deste
modo flcão acautelados os ahusos que a pI'axe
tem introduzido: para o que se tomou este assen-'
to, que o dito Sr, assignou com os Desembargado'res que nelle votúrão. Como Regedor, SalteI';
Fonseca Coutinho; Dr.. Guião; l\laltos; Costa
Pinto; Borges e Silva; Teixeira Homem; Sarai"a do Amaral; Teixeira; Dr. Faria, Pereira de
Barros; Rocha Pereira; Ahrare ; Veiga; Tavares
de Sequeira: DI" Souza Sampaio; 'Bandeira, Silva Sarmento.-Liv. 2° da SupplicaçlÍo fi. 193.
ASSENTO UE
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Ass. da Casa da Supplicação.

Aos 23 de Julho de 181 1, em Mesa grande, estando presente o Sr. João Antonio SalteI' de Mendonça, do Conselho do Principe Regente Nosso
Senbor, Secretario do Gü"erno destes Reinos,
Desembargador do 1'aço e Procurador da Corôa,
que serve de Regedor, por elle foi pl'OpO to, que
havendo nriedade de julgaI' sohre os testamentos
feitos na fórma da Ord. li\'. 4° til. 80 § 1, o
quaes sendo escl'iptos por algum Tabcllião, se du,ida va se este podia ser o mesmo que depois os
approvasse, escrevendo o acto legal da sua appro,-ação, ou se ficavão l1ullos pai' StH' a me ma
pessoa praticando dous actos, hum como pes oa
publica, óutro como particular: e pai' pluralidade de votos foi assentado pelos lUinislros abaixo
a signados que não tinbão nullidade alguma, pro,'eniente desta causa, quaesquer testamentos. es,..
cl'iptôs na fórma da lei por qualquer Tabellião, ,e
élepois appl1ovados pelo mesmo; porque não ha,'endo ordenação que o prohiba, o que a lei não
distingue nos não devemos distinguir, irroganoó
nullidades nos actos que as não tem. E para não
vir mais em duvida se tomou este assento, que as·
signou o dito Sr. com o Desembargadores que
neUe votárão. Como Regedor, Saltei'; Fonseca
Coutinho; Dr. Guião; Mattos; Costa Pinto; llol'ges e Silva; Teixeira Homem; Saraiva do Amaral; Teixeira; Dr. Faria; Pel'eira de 'Barros; Rocha; Pereira; Alvares' Veiga; Tav3'l'es de Sequeil'a; Dr. Souza Sampaio; Bandeira; Sih1a;
Sarmento. - Lir;. 2° da Supplicação fi· 194.
ASSENTO DE
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As,s. da Casa da Supplicação.
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Aos 23 de Julho de 1811, em Mesa grando, es,tando presente o 51'. João Antonio Salter de Men-
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donça, uo Conselho do Pl'incipe Regente Nosso
Senhor, Secretario do Goyerno destes Reinos,
Desembal1gador do Paço e PI'ocuradOl: da CorOa,
que sene de Regedor, por elle foi presente, que
havendo ,'ariedade de julgar quando algum de,'edor ,-a quem alguns credores tinhão concedido
inducias sem rebate, pedia vista (ta sentença que
outl'o qualquer credor, que não tinha accedido
ou assignado o 'compromisso, pretendia executar'
contra ejle, para vil' com embargos fundados no
dito compromisso; se para obter a dita vista devia primeiro segurar o Juiz na fórma das Ord, do
liv, 5° til. 86 e 87, ou se lhe devia dar sem segurança do Juiz, por não prejudicar aos credores que,
tinllão acoedido: e por pluralidade de valas foi
assentado que devia seglll'ar o Juiz na fórma expre~sa das sobreditas Ol'denações; porque o credores que acced&rão e assignúrão fizerão hum
acto voluntario, pelo qual o qne não assignou não
estú obrigado, cm qnanto o não fór pelo Juiz, a
àcceder ao acordo dos mais; pois o julgado se
não de,'e suspendei' pelo duvidoso, e que ainda
se ha de julgar, ;E para não vir mai' em duvida se
tomou e'Ste as ento, que vai assignado pelo sobredito Senhor, com os Desembargadores que nelle
votúrão. ~omo Regedol', Saltei'; Fonseca CoutinllO; DI'. Guião; Mattos; Costa Pinto; Borges e
Silva; Teixeira Homem; Saraiva do Amaral, Teixeira; DI'. Faria;' Pereil'a de Bar/'Os ; Rocha; Pereira; Alvares; Veiga; Tavares de Sequeira, DI'.
Souza Sampaio; Bandeira" Silva; Sal'mento, Lil'. 2 ela Sllppticação {l. 195.
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Delgado.

Governadore do Reino de Portugal e AlgarAmigos. Eu o Principe Regente vos envio
muito saudar como aquelles que amo e pre o.
Sendo-me pl'esentes a atl'ocidades e deva taçõe
perpetradas pelo abomina el Exercito Francez cm
todos os lugares que occupou, durante o dcsgl'açado tempo em que esteve no te meu Reino, e'
principalmente qllando,perdida a esperança da sua
conqui ta, pela energica resi tencia que encontrou em todos os meus fiei vassallos, coadju "ados
pelas bravas tl'opas do meu antigo e pre aelo alliado E1-Rei da Gram-Bretanha, e commandadas
pelo insigne General Lord Wellington, Conde uo
Vimeiro, se resolveu 'a r'etirar-, e precipitada e
vergonhosamente, eommettendo roubos e a sassinios, destruindo e queimando casas, saqueando
as povo<l;ções, talando os campos, e por toda a
parte e palhando a fome, a misel"ia e a morte:
não se compadecendo com' o patel'l1al alllor de
meus yassal10s a lembrança da desgraça em que
5e achão, sem que eu procUl'e reparar suas pel'das,
e restitui-los ao gozo da felicidade, da abundancia
e da tranquillidade que a minha sollicitude e a do
Senhol'es Reis meus predecessores lhes grangeúrão;
querendo empregar 'a bem dos meus vassalLo' que
mais so/1'i'êrão pela invasão de taes barbaras, todos os meios que ora me são passiveis, ú vista das
actuaes rendas de tes meu Estados do Brazil, e
das suas indispensaveis applicações : tenho re olvido consignar em cada hum anno, e pai' espaço
de qua'renta annos, a quantia de cento e vinte mil
ASSENTO DE 23 DE JULHO.
cruzados, que serúõ dt:duzidos das rendas das Alfandegas, e na sua falta de outl'as quaesquer, pela
Ass. da Casa da Supplicação.
maneira seguinte: Da Capitauia da Bahia, sessenAos 23 de Julho de 1811, cm Mesa grande, estando ta mil cruzados por alma; da de Pernambuco
presente o.Sr. ,Toão Antonio. SalteI' de Mendonça, do ql~arenta mil cl'uzados; e da do I11aranhão, vin t~
Conselho do Princjpe Regente osso Senhor, ecreta- mIl cruzados; ficando estas quantias inviolavelrio do Governo destes Reinos, Desembargador doPaço mente reservadas em caela hUllla das mencionada
e Procurador da Corôa, que serve de Regedor, por
elle foi proposto, que havendo alguma duvida, se, para Capitanias, e conservadas em cofre separatlo, onde
estabelecer a competencia do Juizo Privativo dos privi- deverúõ ir successivamente entrando no fim de
legiados da Conservatoria do Commercio, bastava a clida tl'Ímestre, a principiar em o lO de Julho do
qualidade de negociante matriculado; c se por merca- corrente anno, para sel'em unica e privativamendores de retalho, na fórma do § 4" do alvará de 16 de 'te empregadas em beneficio dos meus vassallos
Dezembro de 1771, se entendem, para o mesmo fim que som'Grão tão horl'Í d ruina, já reedificandoda competencia do Juizo, s6mente os Deputauos da se-lhes suas casas, já dando- e-lhes os instcumenMesa do Bem Commum, ou se são comprebendidos to- tos, sementes e gados necessal'ios para co,ntinuados os mercadores de que se organisou a dita Mesa: e ção de suas la VOUI'as, já re tabelecendo-se-lhe
~or qnasi uniformidade de votos foi assentado que,
como a máteria era de privilegio, se não devia extender as fabricas e casas das povoaçõe e cidades deva taa mais dó que áquelles que expressamente se achão con- , das: e porque na presença de hum tão grande mal
templados nas respectivas leis, que não devem ser enten· convem adoptai' medi~as a mais eJncazes, paL'a
didas além das materias de que tratão, e fez o objec- que quanto antes possao ce sal' uas funesta conto das suas decisões; porque SI! os negociantes simples- sequencias, vos encarrego, e muito particularmenmente matriculados não erão privilegiados generica- te vos recommendo, procureis til'al'todo o partido
mente, menos se podem dizer os mercadores de reta- desta somma annual de cento e vinte mil cruzado
lho. E para não vir mais em duvida, se tomou este diligenciando pai' todos os meio po si veis, dentr~
assento, ,qu,e vai assignado pel<> dito Senbor com os ou l'óra desse Reino, hum empl'estimo de dous miDesembargadores que nelle votárão, Como Regedor.
, SalteI'; Fonseca Continbo ; Dr. Guião; Mattos; Costa lhões de cruzados a jUl'o de 5 por cento, e com 1
Pinto; Borges e Silva; Teixeira Homem;' Saraiva do por cento de annuidade papa Slla amorti ação serAmaral; Teixeira; Dr. Faria; Pereira de Barros; Ro- vindo-Ule de hypotheca as sobreditas quantias'concha; Pereira; Alvares; Veiga; Tavares de Sequeira; signadas em as rendas das tres Capitanias da Bahia,
Pernambuco c Maranhão, para pagamento do caDr.' Soulia Sampaio; Bandeira; Silva; Sarmento. Lili. 2° da Sllpplicaçào j1. 196.
pital emprestado e do SIlU juro, até inteira amor0
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tisação deste eapital, que seJ'á no fim de trinta e
seis annos J oito mezes; dando-se aos Accionist:).s
os seus competentes titulos p~ra sel·.em pagos pelos
ditos fundos que tenho de tinado, e admittindo-se
em pag'amenlo do valor das acções deste emprestimo metade em papel moeda, afim de que com
maior facilidade e pl'omptidão se possa realisar: e
porque muito de ejo que immediatamente. principiem os meus "assalias a sentir os effeitos do meu
llatel'Oal am ar e cuidado, "os autoriso a nomeardes logo o negociantes que ''os parecerem capazes,
para que hajão de receber as guantias consignadas
do The oure iras Gemes das Juntas da Fazenda das
, sobreditas Capitanias, a contar do Iode Julho do
COITente anno, proseguindo neste methodo em
quanto se não realisar o emprestimo que ''os ten ho
recommendado, para serem successÍYamcnte distribuidas as sommas que fordes recebendo, pelos
meus "assallos mai necessitados ~ e que mais so['frêrão na in Yasão dos Francezes, principiando a
expel'Ímentar os effeitos deste SOCCOlTO que sou
servido mandar-lhes, os mais pequenos laHadores,
os fabl'Ícantes e os pobres habitantes das Villas,
PO\'oacões e Cidades arruinadas; sendo tambem
dignas de toda a Ilonsideração e auxilias as interessantes fabricas de Alernquer , de Thoniar, de
Alcobaça, c todas as que soITrêrão os estragos de
hum tão barbaro inimigo. O que me pareceu participar-vos para vossa intelligencia; espel ando do
zelo, fidelidade, honra, actividade e discernimento com que tanto vos tendes di tinguido no meu
real seniço, o bom exito desta minha real determinação. Escripta no Palacio do Rio de Janeiro,
em 26 de .JUlllO de 1811. -Gom a assignatura 'do
Principe Rr.gente. -:- Para os Governadores do
Reino de Portugal ~ d@s Algarves.
ALVAnA.' DE

27

DE ;niLllO.

CoIl. Bl'az. - Delgado.

,

Eu O Principe Regente faço saber aos que estc
aharú virem, que sendo-me presente em conta
que deu o Ouvidor da Comarca de Pernambuco,
e informação que sobre e1la mandei tomar pelo
Go,'ernador e Capitão General da mesma Capitania, quanto convinha ao meu seHiço e ao bem
405 po,'o ~ o el'is'ü' eo.l YiUas algumas das Povoações daquelJe Coutinen.te, que pelo augmento da ua população e meios de 5ub i tencia dos
seus habitantes, se fazião merecedora de obterem uquella graduação e pri vilegios, do que resultava ao eus moradores a mais prompta administração da J u tiça, e maior segurança interior
em e podertlm melhor cohibir os delictos; e que
ne tas circunstancias se achavão a pOíoações do
Cabo de anta Agostinho, a de Santo A.ntã.o, a
do Púo de l\.lho, e a do Limoeiro, as quaes .até
agora pertencião aos Districtos da Cidade de
Olinda e das Villas do Recil'e e ,de Iguaraçú ,
aonde preci avã@ reconef' 05 cus habitadores
com muito incommodo, pela ui taneia em que se
achavão: e endo-me tarnbem presente, que a Pol:oação dos referido lugares admittia pelo seu numero a divisão dos Districtos, sem que deixassem
ainda de ser süfIic\eT\temen,te extensos ôs termos

que fica,'ão pertencendo ás sobreditas Cidadc3 eVillas donde se elesmembravão: attendendo ao l'eferido e ao mais que foi ponderado em consulta da
l\lesa do Desembargo do .Paço, e resposta do
Desembargador Procurador de minha Real Corôa e Fazenda, que mandei ouvir: sou ::enirlo
crear cm Villas as quatro povoações, Cabo de
Santo Agostinho, Santo Antão, Púo de Alho e
Limoeiro, cada huma das quaes terú Camara
compusta de dous Juizos Ordinarios, tre~ Vereadores, e hU!ll Procurador, c ele.geJ;ú dous Juizes
Almotaceis, os quaes todos se regularáõ, para a
govel'llança das mesmas ViJlas, pelos regimentos
e norma prescripta nas ordenações e lejs.do Reino; e gozarflõ de todos os priYilegios, prerogativas e franquezas que pelas minhas leis competem
ás Villas, e por taes serúõ havidas e reeonhecidas com as sobreditas denominações j e concorrerúõ os seus moradores com os das outras Villas
daquella Comarca sem difl'erença alguma, podendo erigir pelonrinho, cadêa e casas de Camara; usar de varas, estandarte e mais insignias
como as outras Villas; excep to porém o uso de
escudo de armas, em quanto por mim lhes 'não
forem con feridas, e designadas pel/os meus Officiae de Armaria: do que, e do mais ao diante
estabelecido, se lhes manuarúõ passar cartas em
forma por mim assignadas, e pass-adas pt)r minha Chancel1aria para seu titulo.
Bei outrosim por bem crear em cada huma
das referidas ViUas, dous omcios de Tabellião do
Judicial e Notas, a hum dos quaes serúõ annexos os omcios de Escrivão da Camara e Almotaçaria, e ao outro o de Escrivão elos Ol'fãos; assim
como tambc'ni os alicias de Aleaide l\ seu Escri,'ão. Os quaes cargos e omeios todos seráõ eleitos e providos na conformidade das ordenações
e leis do Reino.
C.onsistirá o termo da VilIa do Cabo ele Sant1)
Agoslinh<> no Districto actual das Ires Freguezias
do Cabo, da Ipoj lIca, e da Escada; o termo da
"ilia de Santo Antão compl·eh.enderll os Districlos
das duas Fre.guczias de Santo Antão' e de S. José
dos Bezerros; o termo da ViUa do Pito de Alho
comprehenderú. os Districtos das FI'eguezias do
Páo de Alho e da Luz e a parte ela Freguezia de
S. Lourenço, que fica superior á conf:illenoia do
fti.acho Massiapé n o pequeno Rio Capibaribe j e o
termo da Villa do Limoeiro fical'fI constando dos
Districtos tambem actuaes das Freguezias do Limoeiró, Bomjardím e Tacuaritinga. Os quaes Oí$t.rictos hei por desmembrados dos termos da Cidade de Olinda, e da~ YilIas do llecife e de IguaI:açú e sua jurisdicção. a que até agora pertencião
As rendas e direitos que nos referidos territorios pertencião ás Camara6 da sobredita Cidade
e Villas, ficaráõ pertencendo no Districto desmembrado res-peclivamente ás sobreditas Villas
novamente creaclas. E hei outrosim por bem que
havendo lenenos devolutos., se con fira pelo Go- t
vernador e Capítão General da Capitania, a cada
quma das referidas Camara., fiO seu respectivo
Dist1'Ícto, huma sesmaria de huma legoa até legoa
e meia em quadro, para seu patrimonio; a ql)al
deverúõ aforar em peque.nas porções .a p.ovoado-
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res e prazos perpetuos, pel,os fbros que justos
forem e laudemios da lei; a respeito dos quaes
, bens ficaráõ para o futuro obsenando o que se
acha eterminado no alvará de 25 de Julho de
1766.
E este se cumprirá como nelle se contém, etc.
Dado no Rio de Janeiro, aos 27 de Julho de I8} I.
- PIUN~IPB com guarda. - Com os registos eompetentes.
AVISO DE

28

DE JULHO.

l\1anu~cl'jp-t~ autbentico.

O Serenissimo Sr. Infante Almirante General
attendendo a que ,Antonio de Figueiredo Ramos
tem a sobrevivencia do Almoxarifado deste Arsenal da Marinha, vago pela morte de Pedro da
Costa Leal; ordena que V. S. o chame para tomar posse do seu emprego, fazendo~se inventario do que existir nos Arsenaes para regalisar a
carga que se lhe houver de fazer, e começandose logo o ajustamento da conta do defunto Almoxarife. Constando a Sua Alteza que podia ser
talvez mais economico dar azeite para as luzes
dos navios em lugar de sebo; determina que V. S.
pratique nesta materia o que fôr mais vantajoso
á Real Fazenda. Deus guarde a V. S. Quartel
Genel'al da l\Iarinha, 28 de Julho de 181 I. Ignacio da Costa Qtúntanilha.-SI'. José l\1aria
de Almeida.
AVISÜ' DE

29

DE JULHO.

l\larluscripto authentico.
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mais conveniente ao real serviço em tão essencial
matcria. Entre as despezas para que devem pedir-se fundos ao Erario, he a dos e"caleres do
Arsenal e Fortale:llas, pois q'ue não he possivel
demorar-lhes o pagamento. Igualmente Sua Alteza Real he servido que V. Ex., tanto que a Junta se installar, faça logo expedir as eoul'cnientes
ordens para que se fique praticando a re peito do
cofre da polvora, dã compra do salitre, e da venda da pol vora, 1um systema analogo- e identieo
cra Junta e 'fhesoureiro, que deve, segundo o que
elle expuzer na Junta e.$c ajustar na mesma, ficar
praticando hum igual systema, de que tem resultado ao commercio e manufactureit·os do salitre
as maiores vantagens, no que interessa muito o
Estado, animando este tão necessal'Ío pt'oducto ,
e conseguindo pela venda da poJvora huma grande renda. De tambem servido Sua Alteza Real,
que V. Ex. faça participar a installação lia Junta
ao Vice-Intendente da Marinha, para que elle lhe
mande entregar as chaves da polTora, e se dividão as tres chaves, ficando a primeira na mão de
V. Ex., e as outras nas mãos dos subordinados
encarregados da mesma Administração, segundo
se estabelecer na Junta, de maneira que o serviço p,ublico e dos particulares não s011'ra inconveniente illgum. Igualmente deverá V. Ex. I:equereI' ao Viee-Intendente a remessa de todos os
papeis, e de tudo o que se achar nos armazens
da l\larin~a pertencentes á Repartição da Guerra,
. o que tambem se, lhe participa directamente pOI:
aviso desta Secretaria. Deos guarde a V. Ex. Palacio do Rio de Janeiro, em 29 de Julho'de J 81 J.
- Conde de Linhares. - Sr. Carlos Antonio Napion.-Cumpra-se e registe-se.-Rio de Janeiro,
em 17 dé Agosto de J8Il.-Com sete rubricas,
do Presidente e mais Deputados.-Acha-se a.t1. 15
do Liv. Iode Reg. dos Avisos dirigidos á Junta da
Fazenda do A,'senat do Exercito, dehaixo do n. 55.

Illm. e Exm. Sr. - Sua Alteza Real o Principe Regente Nosso Senhor manda remetter a
V. Ex. os inclusos decretos que dizem re peito,
tanto á installação da nova Junta creada pelo al"ará do Iode Março do presente anno, como aos
primeiros trabalhos de que ella deve logo cuid,ar; e o mesmo augusto Senhol' ord,ena que
AVISO DI! 29 DE JULHO.
V: Ex. expeça os avisos de participação a todos
os nomeados de quê se lhe r,emettem os decreManuscripto authentico.
tos, e que tambem lhes participe O dia em que
Illm. e Exrn. SI. - O Principe Regente Nosso
devem ajuntar-se para principiar as sessões e
trabalhos da nova Junta. Entre os primeiros tra- Senhor he servido que a Real Junta da Fazenda
balhos de que a Junta deve o ccup..ar-se , manda dos Arsenaes Reaes do Exercito, Fabricas e FunSua Alteza Realrecommendar a V. Ex. que seja dições, mande abonar desde o Iode Agosto prohum dos primeiros o formar o orçamento das ximo em diante, 600 réis diarios ao patrão do
despezas que seráõ necessarias fazer no resto escalei' da Fortaleza de Santa Cruz, e aos redeste arlnO e no anno seguinte, em todos os Ar- meiros do mesmo escaleI' o vencimento que persenaes que estão na dependencia da Junta, de- cebem os do escaleI' do Arsenal Real da Marinha.
duzindo este orçamento das despezas feitas nos O que V. Ex. fará presente na Junta para que
annos precedentes, mandando fazer a devida se- assim se execute. Deos guardp. a V. Ex. Palacio
pal'ação das despezas minhas, para que se neces- do Rio de Janeiro, em 29 de Julho de I8II.sita dinheiro adi;lDtado das de.spezas de ferias, Conde de Linhares. - Sr. Carlos Antonio Napara que convem que haja pagamentos em certas pion. -Cumpra-se e Régiste-se. Rio de Janeiro,
épocas, e elas despezas- das folbas dos generos , 17 de Agosto de 1811. - Com sete rubricas, do
que muito seria util a Real Fazenda que se pa- Presidente e mais Deputados. -Acha-se a {l. 14
gassem em épGCas certas, bem que tivessem al- ti. do Liv. Iode Reg. de Avisos dirigidos cl Junta da
guma dem,ora, e que se arbitrasse algum jllI'O de Faunda dos .&rsenaes do Emercito, Fah,'icas e Fwn.seis p()r cento além de dous mezes., para a rodo diçóes.
o tempo que se demorasse o p~amento, representando e consultando a Junta tudo o que julgar
100
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assentado, que o dito decreto il'fitante comprehendia todas as formulas suhstaneiaes do dito §
na pena de nullidade, porque assim farão decreo C;onde dç Aguiar, do Conselho de Esta- tadas para evitar as falsidades perigosissÚ'1as em
do, etc. Faço saber fi Junta da Real Fazenda da taes casos, não devendo nem podendo antepôrCapitania dr. Pernambuco., que o Principe Re- se, nem pospôr-se ou. s~bstituir-se por equipogente Nosso Senhor foi servido, por sua real re- lencia as f6rmas pela dita ordenação preshiptas.
solução de 9 de Julho proximo passado, conceder E Fara se não tornarem a proferit' sentenças conaos Officiaes, subalternos, in feriares e soldados, trarias por huma e outra parte, se man.dou toda" praça da dita Capitania, os mesmos soldos mal, es~e assento, que o,dito Sr. assig'nou com os'
que vencem nesta Côrte os militares de s,eme- Desembargàdores que nelle votárão.-Cvmo ReIhant~s patentes e praças.
O que se participa á gedor, SalteI'. -Fonseca Coutinho. - Teixeira.
mesma Junta para assim o ter entendido e exe- - Saraiva do Amaral. - Alvares. - Tavares de
cutar, sem duvida ou embaraço algum. Joaquim Seqúeira. -Silva. - Veiga. -Silva e Castro.José Pinto a fez no \ Rio de Janeiro, em 7 de Costa Ferreira.-Dr. Souza Sampaio.-Teixeira
Agosto ue 1811. -Francisco de Paula Cabral de Homem. -Rocha. -Costa Pinto. -Pereira.MeBo a fez escrever. -Conde de Aguiar. -Ex- 'Pereira de Barros. -Mattos.-Borges e Silva.tmllida elo Liv. 2° de Reg. gemi elas Ordens expe- Sarmento. -Liv. 2° da Supptieaçáo {l. 197.
didas ás Jantas de Fazenda, a {l. 103.
PROVISÃO DE

DE AGOSTO.

M:muscripto authentico.

DECRETO DE
AVISO DE

16

DE AGOSTO.

19

DE. AGOSTO.

CoIl. Braz.

Manuscripto authentico.

Havendo pelo decreto de 22 de Outubro de
Illm. e Exm. Sr. :-ijavendo O Principe Re- 1810, com o' plausivel motivo do matrimonio da
gente Nosso Senhor nomeado para Fiscal da Real Pl'inceza D. l\'Iari<j Thereza, minha muito amada
Junta da l?azenda dos Arsenaes .,do Exercito, @ presada filha, com o Infante D. Pedro Carlos,
Fabricas e Fundições, a hum l\'Iagistl'ado tão gra- meu muito amado e presado sobrinho, concediduado pelo, lugar que occupa de Juiz de Feitos do benignamente livre perdão aos presos que
da Corôa e Fazenda da Casa da Supplicação : por causas crimes se achassem nas dill'erentes
manda o mesmo Senhor declarar ú.Junta, que cadêas de todas as Comarcas e Districtos deste
nas suas sessões deverá o dito Fiscal tomar o Estado do Brazil, quando os seus delictús não
primeiro assento da parte direita, não obstante fossem dos expressamente reservados no mesmo
achar-se regulado no alvará da creação da Junta decreto, e nelles 56 tivessem por parte aJustiça;
que eIle occupará o terceiro lugar: da direita. O e não sendo menos dignos deste acto da minha'
que V. -Ex. ~ará constar na mesma Junta. Deos real beneficencia e piedade, aquelles vassallos
guarde a V. Ex. Palacio do Rio de Janeiro, em que habitão nas Colonias, porque a tactos con16 de Agosto de 1811.-Conde de Linhares.- templo igualmente, e desejo manifestar aquelles
Sr. Carlos Antonio Napion.-Cumpra-se e Re- -paternaes sentimentos que me movêrão a concegiste-se. Rio de Janeiro, 17 de Agosto de 1811. der aquella graça: hei por bem, ampliando as
Cúm sete rubricas, do Presidente e mais Depu- disposições do refel'ido decreto, ordenar que elle
tados. - A elia-se a fi. 27 elo Liv. 1° de Reg. de tenha o seu effeito a respeito claquella classe de
Avisos dil'igielos ti Janta da.. Fazenda elo Arsenal do réos, existéntes nas cadêas de todos os mens doExel'cite, debaixo do n. 7lo
.
.
minios Ultramal'Ínos, que estejão. comprehendidos nas circunstancias declaradas n o já citado de-,
creta, que mando se observe ali com todas as suas
ASSENTO DE 17 DE AGOSTO.
clausulas e restricções. A Mesa do Desembargo
do Paço o tcnha assim entendido, e expeça as orAss. da Casa da Supplioação.'
dens necessarias para que este real decreto se puAos 17 de Agosto de 181 1 , em Mesa grande, blique e chegue á noticia de todos, e para que
estanclo presente o SI'. João Antonio SalteI' de se execute como nelle se contém. Palacio do Rio
lendonça, do Conselho do Principe Reg'ente de Janeiro, em 19 de Agosto de 1811.-Com a
Nosso Senhor, Secretario do Governo destes Rei- rubrica do Príncipe Regente Nosso Senhor.
nos, Desembargador do Paço e Chanceller desta
Casa da Supplicação, que serve de Regedor das
AVISÓ DE 20 .'DE AGOSTO.
Justiças, foi proposto e veio em duvida, se o de... creta irritaM te da Ord. liv 4° .tit. 80 § 1° nas paManuscdpto authentico.
lavras: « e de outra maneira não será valioso o
I1lm, e Ex: Sr, - O Príncipe Regente Nosso
testamento» devia limitar':'se á disposição mais
proxima, « e não sabendo ou não podenrIo)) ou Senhor, attehdendo á representação que dirigio a
devia entender-se tambem CJ.e todas as mais dis- sua real presença o Brigadeiro Caetano Pimenpo ições contl:lúdas no sobredito §, ainda no paso tel, do Vabo, a quem foi servido nomear para
em que concol'fendo todas as solemuidades por primeiro Deputado da Real Junta da 'Fazenda dos
elle decretadas, se posponha ou anteponha algu- Arsenaes do Exercito, Fabricas e Fundições, em
ma das mesmas: e por pluralidade de votos foi qualidade de Intendente dos mesmos AI'senaes:
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manda declarar a mesma Junta que eUe deverá
occupa~' nas suas sessões o primeiro lugar da direita, e que o Deputado Desembargador Fiscal
occupa, o primeiro lugar da esquerda, não obstante o que determinou o aviso de 16 do corr.ente. O ~ue V. Ex. fará constar na mesma Junta
para que asssim se execute. Deos guarde a V. Ex.
Palacio do 'Rio de Janeiro, em 20 de Agosto de
1811. - Conde de Linhares. - Sr. Carlos Antonio Napion.-Cumpra-se e Registe-se. Rio de
Janeiro,' 21 de Agosto de 1811.-Com seis rubricas, do Presidente e mais Deputados.-Achase a fl. 24 do Liv. Iode Reg. de Avisos dirigidos
á .Junta da Fazenda do A1'senal do Exercito, debaixo
do n. 65.
PROVISÃO DE

23

DE AGOSTO.

Manuscripto authentico.

~

D. João por graça de Deos, Principe Regente
de Portugal e dos Algarves, etc. Faço saber a vós
Ouvidor Geral da Capitania do Maranhão, que
tendo-me sido presente huma conta de D. Francisco de Mello Manoel da Camara , Governador
e Capitão General que foi desta Capitania, remettendo preso ao Bacharel Luiz d~ Oliveira Figueiredo e Almeida, Juiz de Fóra que foi desta
Cidade, com a qual me dirigio hum omeio o meu
Embaixador na Côrte de Londres, para onde o
dito Governador mandou o sobredito preso; outra conta do vosso antecessor sobre a referida prisüo; val'ias contas da Camara dessa Cidade com
capitulas contra o dito Juiz de Fóra, O'S requerimentos deste, a sua residencia, e as informações
que sobre tudo mandei dar pelo Desembargador
Jüiz da COl'ôa e Fazenda, e .consulta que sobre
essa matel'ia fez a M.esa do Desembargo do Paço:
conformando-me com o parecer da mesma consulta, houve por bem, em data de 25 de Agosto
do corrente anno, re olver: em primeiro lugar,
que o sobredito Governador e Capitão General,
D. Francisco 'de 11'IeHo Manoel da Cumara, obrou
mal na prisão que fez ao dito Juiz de FÓI'a, a tJUe
está incurso na pena da carta regia de 14 de l\:larço
de }798,. de responder pelos seus bens a todas as
perdas e damnos que lhe causou, e como do facto
da prisão accrescentou a crueldade e excesso no modo deHa, e da remessa pai' hum reino estra·ngeil'o,
no que commetteu culpa digna de severo castigo:
fui servido dar as providencias necessal'ias pa-ra se
proceder il devassa da sua syndicaocia,.para que por
esta e pelas- que mais commcttesse,haja de ser processado e julgado segundo as minha leis, Em segundo lugar, que os Veraadores e Peocurador da Camara que servião nessa Cidade, José Pereil1a da Silva, Joaquim Antonio de Lemos Velho, Eugenio
Frazão €astelim, Seb.astião Gomes da Silva B'ellfor'd, por se terem feito réos .das iatrigas e desordens com o dito Juiz de F6ra e com o VOS60 an~
tecessor, arrogando-se o exercici() de jurisdicção
contenciosa que lhes não c()mpetia,. querendo
conservar-se nos cargos mais do tempo da lei,.
e denominando-se a si e ao dito Governador com
titulos que lhes não pertenciãe, fiquem excluidos
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da governança da Capitania, e inhaheis para mais
servirem de Vereadores ou algum dos cargos
honrosos della; e vos mandareis tirar tiS seu nomes das pautas e arruamentos, e mandareL aspar
nos livros os dous acordãos de 6 de Abril e 7 de
Maio de 1808, fazendo riscar as palawas de " Senado, Tribunal, l\linistros» com que se rlenominárão a si e a Camara por proprio arbitrio, não
havendo mercê expressa; e a palavra "Chefe do
Estado» com que denominárão ao Governador,
não devendo variar as denominações honrosas e
legaes que pelos seus cargos lhes tocavão, para
outras de capricho vão. E por quanto, pelos capitulos que se achárüo improcedentes, e pelas
muitas e grosseiras expressões e injurias que assignúrão, indignas de se escreverem em papeis
que dirigirão a minha real presença, se constituirão partes accusando o dito Juiz de Fóra, que
pela sua residencia se mostrou sem culpa: houve
por bem approvaT a mulcta em que pela Mesa
do meu Desembargo do Paço forão conrlemnados
a pagar cada hum delles 500:tj)000 réis ao dito
Luiz de Oliveira Figueiredo e Almeida: e vos
ordeno que façais prender nas casas da Camara,
em homenagem, a Joaquim Antonio de Lemos
Vc:lho e Eugenio Frazão Castelim, donde pagaráo a referida mulcta, e com recibo do dito Luiz
de Oliveira ou seu hasCante Procurador, ou com
certidão de a terem depositado, podereis mandar
soltar a cada hum deHes que vo-lo requerer;
e nesta conformid'ade se passão nesta Côrte as
ordens competentes para José Pereira da Silva e
Sebastião Gomes da Silva Berford, que aqui e
achão presos em homenagem, Em terceiro lugar, hei paI' bem declaral'-vos, que nem "é:Js nem
o Juiz de Fóra podeis approvar obras que exced~o a q.uantia d~ lei i pois que deve nesse caso pêdLr-se licença mlOha;. pelo que' fui servido mandar advertiJ ao sobrediLo Luiz de Oliveira, a sim
como. estranhar-lhe o· deixar de ir á Camara assistir ás vereações" e conc@rrer com elle nos actos
publico,. no que nenhum receio o podia e cusar,
pois que as leis dão todas 'a~ providencias para a
cons-ervação da autoridade de cada hum dos empregados, sendo intolera,el o mandar o seu voto
por escripto, pois he principiar hum abu o Contra a sua determinação: declarando-vos, que
. pelo que respeita ao exercicio de jurisdicção da
saúde, se de,'e observar o alvará no·vi simo de 22
de Janeiro do anno passado. E a respeito- do
mais fareis observar a lei, não consentindo que
a CaIDara exercite jurisdicção Cl>ntenciosa nem
coactiva, além daqueHa que pela ordenação do
Reino póde exercitar, e nos ca~06 exp-ressos na
mesma lei, por pertencer ao Juiz de Fóra como
Presillente ,. ou aquelle que seu cargo serVÍ!'.
Cumpri-o assim, e fareis registar esta nos livros da
Ouvidoria, para. ficar constando dasta minha rea 1
resolução, e se evitarem para o diante semelhantes questões, e de o t~res executado dareis conta
nesta Mesa. O Príncipe Regente N.osso Senhor
o mandou por seu especial mandado pelos jUinistr@s abaixo assignados, do seu Conselho e seus
DesembaFgad@res do Paço. João Pedro l\:Iaynard
da Fonseca e Sá a fez no·Rio de Janei~o, a !9 de
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Novembro de 1811. -Rern'ardo José de Souza
Lobato a fez escrever. - Francisco Antonio e
Souza da 3ilveira.-Bernardo Teixeira Coutinho
Alves-de Carvàlho. - Achà-se a fl. 52 a 54 do
,Liv. Iode Notação das Ordens que se ea;pedlnn pela
lJfesa do Desembargo do Paço.
PO~TARIA

DE

27

DE AG,OSTO.

l\Ianuscripto authentico.

Illm. e Exm. Sr. -O ~l'incipe Regente '0&_
Senhor manda remetter á Real Junta da Fazenda dos Arsenaes do Exercito, Fabricas e Fundições, o incluso omeio do Commandante da
Fortaleza de Santa Cruz, no qual participa ter;
sido lançada em receita ao Almoxarife da dita
Fortaleza, a mulcta ,procedida do tiro de peça á
sumaca Amor Divino, mestre Fructuoso José da
Silva; e \le Sua Alteza Real servido que a Junta
faça lançai' esta e Qutras .muletas de semelhante
natUl'eza que por esta Secretaria de Estado lhe
forem communicadas em- hum livro de rr.ceita. para este fim destinado, bem como at~
aqui sepra,ticava pa Intenclencia da Real Marinha. Deos guarde a V. Ex. Palacio do Uio de
Janeiro, em 27 de Agosto de J811. -Conde de
Linhares.-Sr. Carlos Antonio Napion:-Achase a (l. 29 v. do Liv. Iode Reg. de Avisos di7'igidos
á Junta da Fazenda dos Arsenaes do Exel'cito ~
debaixo do n.
50

,S:

PROVISÃO DE

27

DE AGOSTO.

l\'Iannscripto authentico.

O Conde de Aguiar, do Conselho de Estado, etc. Faço saber á Junta da Real Fazen~a das
Ilhas de Cabo Verde, que sendo presente ao Principe Regente Nosso Senhor a decadencia em que
se .acJ1a nas ditas Ilhas o commercio da urzeIla,
privativo da Real Fazenda; e convindo augmentar-se este ramo de administração, foi o mesmo
Senhor servido determinar, que essa Jun ta faça
promover o apanho da dita hel'va, ficando autori ada a fazer compra deIla, sacando letras so.bre Otl administl'adOl'es da Real Fazenda em
Londres, seguindo a respeito da compra, sua
quantidade e remessa para Inglaterra, o que lhe
indicar o Embaixador Extraordinario e Plenipotenciario de Sua Alteza Real na referida Côrte,
D. Domingos Antonio de Souza Coutinho. O que
se participa á meucionada Junta para que assim
o execute scm duvida ou embaraço algum, dando
conta ao Real Erario desta Côrte de tudo quanto
praticar ao dito re peito. Dionizio José de Almeida a fez no Rio de Janeiro, em 27 de Agosto de
IS11.-Francisco de Paula ~abral.de ~lello a
fez escrever. -Conde de Aguiar. -Extrahida do
Liv. 2 de Reg. Geral das Ordens expedidas ás Juntas
da Fazenda, a fl. J oS.
0

....

. se

CARTA REGIA DE

5

DE - SETEMBRO,.

Coll. Braz.

Fernando Delgado Freire de Castilho, do meu
Conselho, Governador e Capitão General de
GOJaz. Amigo., eu o Prinoipe Regente vos envio
muito "saudal'. Tendo suhido a minha real presença o vosso o1Iicio datado no JO de Fevereiro
deste allDO, com o qual remettestes 11 memoria
que vos dirigio o Desembargador Ouvidor da Comarca de S. João das duas Barras, JoaquJm Theotonio Segurado, sobre os obstaculos que existem
para o augmento e prosperidade do commercio
entre esta Capitania e a do Pará, e sobre os meios
de remover os mesmos obstaculos a beneficio do
dito commercio; e tendo eu tomado na minha
real consideração este tão importante objecto,
que desde muito tempo occupa o,s meus paternaes disvelos, e sobre o qual já em outras occasiões tenho mandado dar providencias: sou ora
, servido, á vista da referida memoria e das reflexões que sobre o seu conteúdo fazeis no vosso
officio, determinar-vos o seguinte, espeMudo do
zelo, intelligencia e efficacia'com que vos emp'reg.ais _no meu real serviço, que fareis todos os posSlYelS esforços para o cabal desempenho das novas
providencias que vos incumbo, das quaes devem
sem duvida resultar as maiores vantagens a essa
Capitania, facilitando as suas relações commeroiaes, promovendo a sua riqueza, e a segurança
e felicidade desses povos.
.
Em primeiro lugar, sou servido approvar o
plano proposto para o estabelecimento de huma
Sociedade de commercio entre esta Capitania e
o fará, de que trata o § 17 da memoria, o qual
me parece mui proprio e conveniente para ani·
mar e fazer prosperar o mesmo commercio ; seno
do esta Sociedade formada segundo as condiçõ-es
do primeiro appenso á memoria, não devendo
- ser o seu fundo menor de 4o:000:t/JoQo de réis;
não se admittindo acções menores de lOO:t/JOOO
réis; não sendo no capital dos 40:000:t/Jooo de
réis comprehendidas as canôas e os escravos com
que a Sociedade principiar, pois que o dito capital só deve constar de objectos de commercio e
de dinheiro, estabelecendo-se os armazens e os
Caixas nos sitios illdicados; impondo-se a estes
Caixas as obrigações e os eXiercicie-s que ali se dec,lara; e finalm.ente, praticando-se tudo o que diz
o Ouvidor quanto á divisão dos lucros e ús' despezas que devem fazer-se por conta da Sociedade.
SlJmente, pelo q\le respeita á duração da mesma
Sociedade, parece que será mais.util extende-Ia ao
prazo de quinze até vinte annos.
E porque a nl'Ífica~ão deste estabelecimento,
attenuendo ás actuaes circunstanoias das duas Cupitanias, não póde deixar de encontrar grandes
difficuldades, como vós. e o referido Ouvidor judiciosamentt: ponderais, por isso mesmo se faz
tanto mais necessaria neste partioular toda a vossa efficacia e diligencia, para dispô!' 08 animos •
dos negociantes e capitalistas dessa Capitania para
esta empren, fazendo-lhes sen:tir as vantagens
que deBa lhes resultaráõ; e que eu me proponho
proleger e auxiliar- em tudo a Sociedade, mandan-
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do (le:ode jú pôr em pratica todas as proyidençias
que as circunstancias permittirem, para tornar
maL~ fileil a communicação entre as duas Capitania procul'ando que a navegação do Rio Tocantins e Maranhão seja menos arriscada e trabalhosa,
não ;ó pai' meio das obras a que se vai p.roceder
para a limpeza dos rios e encanamentos necessarios desde Arroyos até Porto Real, mas pelo que
mando praticar para impedir que as nações geniias continuem a comruetter os insultos e depredações que infelizmente ainda fazem em algumas
paragen , e para remover' os outros obstaculos
flue difficu!tãtl aquella navegação.
Por tanto, querendo prover a estes importantes objectos, sou servido mandar declarar a concessão do seguintes privilegios a fa,'or da sobredita Sociedade, e do commercio e navegação dessa Capitania.
I. o Que todos os socios e pessoa
por eJles'
empregadas. no commercio, navegação dos !'ios,
e na cul tma das suas margens e dos sertões,
serúõ i enta do serYico militar.
2. o Que úquelles ~ocios que mostrarem ter
nesta Sociedade o v~lor de 4:ooo:/j)ooo de réis,
concederei hum po to de acce so (senindo elles
nas Milicias ou nas Ordenanças), até o posto de
COI'onel de Mili'cias, ou de Capitão lIlór inclusive, e huma sesmal'ia a borda dos Rios Tocantin ,
l\'Iaran hão e Araguaia, de meia lego a de frente
e legoa e meia de fundo, em qualquer iLio que
escolhel'em, onde o terrenp se ache ainda devo. luto, e nào concedido nem demarcado.
3. o Que as dividas actÍYas desta Sociedade tenhão o privilegio de dividas fiscaes para serem
cobradas executivamente, como se fossem diTidas actiTas da minha Real Fazenda.
4. o Que a todo os que se forem estabelecer
nas margens e sertões dos ditos rios, seráõ franqueadas as mesmas graças e privilegias qne fui
servidu conceder aos povos da Capitania de Minas Geraes pela minha carta regia de 15 d~ Maio
de 1808, dirigida ao Governador e Capitão General daqueJla Capitania, relativamente ao Rio
Doce, tanto a respeito da isenção dos dizimos de
uas culturas, e d?s direitos de entrada dos generos de commercio nessa Capitania de Goyaz,
sendo naveg'ados pelos mencionados rios, como
tambem a respeito da muratoria concedida aos
devedores da minha Real Fazenda, e do tempp
de serviço que p derúõ haver daqueJles' Iadios"
que não querendo, pelos meios braudos e suaves,
de que com elles tenho mandado usar, e que
agora no"amente recommeudo, river tranquillos e sugeitos ús minhas leis, commetterem hosti! I .
lidades coptra os m~us fieis vassallos.
Igualmente sou senido, pelu que toca ú~ obJ:as
e encanamentos dos rios de d,e Al'l'PYos até Porto Real, que 9 Ouvidor propõe no § 1,8 da memoria, approvar o plano que elle oJIeGecepara
melhorar a nal'egação; ordenando qu~ e formem as esquadras com a gente e·fel'1'amentas que
elle aponta no segundo apI?~nso; e que no tempo das seccas s~ proceda á execução dos trabalhos pelo methodo indicado par,a se conseguir a
limpeza dos rips, p seu encanamento nos sitias
'l'O~lO

I.

~()I

em que fôr necessario, e os eórtes das pontas das
rocha e dos baixio ; l1ão devend, e quecer a
providencia de pôr espigões' com roldanas de ferrd nos sitios dos saltos ou caohoeil'as, que o Ouvidor lembra, como muito util para e"iLar ne, tas
paragens o risco das canôas, podendo-vos servir
de grande SOCCOI'l'O para a execução U03 tudo isto
as luzes, actividade e patriotismo deste l\lagi trado.
Quanto ao procedimento com os Gentios: sou
servido determinar-vos que com aquellas nações
que não commeltem~ho~tilidades, mandeis usar de
toda a moderação e humanidade, procUl'ando
convence-las da utilidade que lhes resultará de
se consel'varem em boa intelügeneia e amizade
com esses povo ; para o que parece conveniente
empregar algumas dadivas, e até introduzir com
elles alguns christãos que lhes ensinem a agricultura e os omcias mecanicos mais necessarios,
como aponta o § 19 da memoria.
Igualmente parece que será util tentar attrahi-los
por meio do perdão, que o desertor do Parú, flue
vive com a nação Caniljá, tem ex.i5'ido para ella,
promeltendo que assim tornal'à li boa fé e antiga
harmonia. Acontecendõ porém que e te meio
não corresponda ao que se espera, e que a nação
Canajit continue nas suas correrias, será indi pensa el usar contra ella da força armada; sendo este
tambem o meio de que se deve laqçar mao para
conter e repellir as nações Apinagé, Chavante,
Cel'ente e Canoeiro; por quanto, supposto que
os insultos que eUa praticão tenhão origem no
rancor que conserviío pelo máos tratamento que
expel'imentúrào da parte de alguns Commandantes da. Aldêas, não resta pre entemente outrtl
partido a seguir senão intirriida-las, e até destruilas se necessario fô[', para evitar os damnos que
causão. Neste intento vos hei por muito recommendado, ná6 só o enviar os convenientes reforços de pedestres para o destacamento de Porto
Real, mas toda a vigilancia em dar as providencias que tenderem ao desempenho destas minha
reaes ordens.
,
Finalmente, quanto aos dous ultimos obstaculos de que trata a mEmoria, determino que mandeis proceder ao elitabeleeimento dos presidios
em ,distancias proporcionaes, como p,;:opõe o
Ouvidor, para assim poderem mais facilmente
sef' fornecidas as can ôas dos necessarios viveres
no s,eu tramito; igualmente que mandeis pôr' em
pratica a ne,ees aria prevenção de que as canôa
levem sempçe. h,um suffieiente proviment.o elo .'
J'ell'ledios que a experiencia tem mostrado serem
efficazes, e especificos para a molestia de sesões ,
que lIlai,s ordinariamente'costuma accommetler as
tripulações das Ulesmas cauôas.
Tendo-vos assim participado tl,ldo o que julgo
conveniente m,andar praticar a bem 110 commercio e communicação e,ntre essa Capitania e a do
P<\rá, para que o toohais entendido e fa~:ais executar; sómente resta prevenir-1'0. , de que nesta
m.esma occasião de.termÍno ao Governo intcr~o
.do Pará, que pela sua parte haja de promover
taroJJem o util estabelecimento da Sociedade do
commercio entre as duas Capitanias, debaixo dos
101
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mesmos principios e condiçQes expendidos nesta
carta regia: dando-lhe ai) mesmo tempo as mais
-positivas ordens para que haja de an'Xiliar Gom
-a tropa que he necessaria o estabelecimento das
.esquadras, prestando-se a dar todos os mais soccorros q tle lhe forem requeridos a bem do TeciVroco oOlllmercio e interesse das duas Capitanias.
Escripta no Palacio do Rio de Janeiro, em 5
de Setembro de 1811. - PnINcIPE. - Para Fernando Delgado Freire de Castilho.

..,
AVISO DE

6

1JE SETEMBRO.

Mannscripto authentico.

o Serenissimo Senhor Infante Almirante GeDurai ordena que daqui em diante se pague aos
mestres, contramestres e mandadures das omcinas do Arsenal, quando se pagal' aos seus respectivos artistas. Deos guarde a V. S. Qual1tel General
da 'Marinha, 6 de Setembro de 1811.-Quintella.
-Sr. José Maria de Almeida.
DECRETO DE

9

DE SETR~mno.

Manuscl'ipto authentico.

Por justos motivos que me forão presentes e se
fizerão dignos da minha real commisera;ção: hei por
bem perdoar livremente a Joaquim José da Silva
e l\leno, Furriel da oitava companhia do &egundo
regimento de cavallariamiliciana da 'Villa de l\'lagé,
a pena que lhe seria imposta pelo crime que lhe
resultou da morte de hum escravo seu por nome
Thomé, em que foi pronunciado. O Chailceller
da Casa da Supplicação que serve de "Regedor o
tenha asúm entendido e faca executar. Palacio
do Rio de Janeiro, emgdeSetembro de 1811.Com a rubrica de Sua Alteza "ReaL - A cita-se no
Liv. 1. o ele Reg. das Ordens Regias da Casa da. SllpplicllÇão, a fi. 17.9 '/;.
ALVAnA' DE

1.0

DE SETEMB'Jro.

Coll. Btaz.

'Eu o l'incipe "Regente faço suher 'a'os que este
alvará com força de lei 'Virem: qU'e, sendo-me presentes o sel'ios e muito attendiveis prejuizos que
offrem os meus fieis ovas allO's residentes nos
meus dominios ultramarinos, occasionados pe1as
demoI'as e delongas com que -se emba:raça e protralie a final decisão dos negocios, 'especialmente
dos forenses, em todds aquelles oa~os e incidentes em que se faz necessario recorrer a superiores
instancias; pois que a distanéia 'que'metlêa entre
aquelles meus dominios ultramarinos e a lsede,
'em que tempoTariamente tenho fixado a minha
re idencia 'c estabelecido os tribunaes regios, a
que confiei'e delegue1 omeu supremo ~'l'eal p'oiler
ae ju1gar'e fazer prompta e fecta jnstiça aos meus
yassallos, impede que 1aes oegoci05'possão definitiTamente Tesol-v-er-se cóm aquella brevidade
que 'c:onviria; e, senHo-me iguàhnente 'cons'tante que ae mo 'frequentes e tão 'diSp>eh'dios<is
re ursos 'tem Te úllado a ruina ao mUitos d<is

'111'.incipaes habitantes das minhas possessõe~ ultramarinas, que, constrangidos a confiar os seus •
interesses a Procuradores que não conhecem,
ucoede, pelas mais das 'Tezes, serem por '2lles
sacrificados, exh.auridos e l1eduzidos ao mais duro
estado Ide meJldicidade; tendo em vista os J;O.oti'Vos que determinállão os Senhores Heis meus
predeces ores a estabelecer nãs Relações d.a Babia e Rio de Janeiro buma Mesa, em que se e~
pedissem alguns dos negocios que pertencião ao
despacho da Mesa do Desembargo do Pi'ço; e
conformando-me aos impulsos da in'variave1 dis~
posição do meu real animo; sempre ~ropenso a
-fazer administrar prompta e imparoial justiça aos
meus fieis l'assallos, e a facilitar-lhes todos os meios
'conducentes a effectuar com brevidade, intelli-S'encia e integridade, a facil e ahreviada decisão
das suas respectivas pretenções: sou servido ordenar e mandar estahelecer nas Capitaes das Capitanias e Governos dos meus dominios ultrama-rin I) Juntas que autoriso a julgar e decidir aquelles .
negocios que por este meu alvará mando declarar.
Determino que em cada huma das Capitanias
dos meus dominios ultramarinos haja huma Junta
,que será composta pelo Governador e Capitão Ge'neral ou 'Governador,'pelo (j)uvidor e Juiz de
-Fóra, a qual se deverá convocar no prÍn1eÍl'o dia
livre de cada mez, na casa de residencia do G0vernador; e quando haja alguma duvida ou hou'vel' de tl'atar-se de'negocio tal que ao Governad01'
-pareça conveniente chamar mais algum l\'1inislro,.
sera este sempre o mais graduado. Nesta junta se
-elegeráõ as pesso-as que hão de ser'Yir de VeI'eadores na Camara, e'se apuraráõ as pautas das mais
'Camal'a-s da Capitania.·Nas mesmas ju1ntas se concederúõ as reformas das cartas de seglll'o que o
Ouvidor houver de passar, quando, por iofor-mação dos Juizes da Culpa, constar do legitimo
impedimento que ti er havido, para se não sen"lenceal' o livramento no tempo da carta. Pel'tencerá á me ma junta passar alvarús de fiança oos
'casos em que pelas ordenações e leis se não pro'hihem; expedir provisões para o meu Prol:urador
demandar as pessoas que convier, para as causas
-que pertencerem a minha Corôa e 'Fazenda; dar
icença para citar os Conselhos e prorisões pal'a
accu-sar ou livrar por "roourador. Nu mesma
junta se expediráõ os 'Pel'dões que costumo con'cedei' na Sexta Feira Santa, apl'esentando- e per,dão da 'Parte e conhecimento de hayel' pago a
'pena pecuniaria; e não se cancederúõ toaes pertlões
nos casos de 'blasphemia, falsidade, moella f'alsa.,
testemunha falsa, mOl'te, ou ferimento eom bésta,
frecha, zagaia; uso de al'ma curta, po-sto que não
haja morte, nem ferimento; propinação ~e 'Veneno, ainda que elfeito 'se não siga; remellio;para
'1lDortar, 'morte commenida atraiçoatlamente,
'1lrrombamento "iolento da cadêa, 'Peita lIe Car'cereiro 'Para soltoal' oU 'para deixar (fugir o preso,
incenilio Gausailo de propoSito., Bamno, 'ou injuria feita -por iliriheiro; .contrabandos, tlttealldres
-de eamínbos; ferimentos de l'roposito, '!lOS tem1"los, ou proci'ssã'o, onde fôr, ou 'cSti'Vel' o San'tissimo 'Sacramenl:b'; ferimento, ou 'pancad-as 'e
ainda 'simples Tesis~ntia 11 qualquer Omóial ae
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Ju&t~ça sobre seu officio; ferimento" 0\1 qualquer
o[em'3. d.e-pessoa tomaJa ás mãos; roubo <le mais
de marco de prata, adulteI'io, sendo a mulhel'
'le,'alla de casa de seu marido; ferida, dada ou
man<lada dal' de pf(}posito pelo rosto; ladrão formigT.1eil'o pela tel'ceiL'a vez; oondemnação de açou- .
tes por qua'lquer caso que seja; incésto ,salvo se
'se pedir dJispensa para casamento, para a qual se
concederá o tempo conveniente, com a clausula
le que não vivão no mesmo lug"ar: nem se oon-'
ce{)erlt em outro qualquer caso que seja mais BTare, do que os sohreditos.
.
Podel'á a mesma Junta, .em qualquer tempo do
-anno, commutar as conclemnações ou penas em
outras pecuniarias, ,oomo melhor parecer; mas
nunca se commutará a de galés: 'poderá a Junta
conceder a'1varás de busca aos Carcereiros, de
fintas para obras publicas de Conselhos, até a
quantia de 200:tJ:;000 réis; alvarús para se app~l
lar e aggratVar, sem embargo de serem passadas
os dez dias; 'Para e seguirem as appellações, sem
embargo de estarem desertas; para se fa:t,er prova
por testemunhas em qualquer quantia; pal'.a se
citarem presos; para supplemento de idade, emancipações e tul:eNas.
Os alvarás, oal'tas e'provisões que se expeclirem
pela Junta, se pas.saráõ no meu real nome; ,aráá
assignaâos pelo Governador, e passarúõ pela
""Chancellaria, pagando os novos direitos que de-vereÇl: e em nenhum caso, além dos expressos,
-passará a Junta provisão alguma, produzindo ou
allegando motivos de igualdade de razão, de estrio -ou de costume , 'Pois que lhos não admitto, e
se deve sujeitar á obsernncia literal das minhas
reaes ordens"que a \linguem toca interpretai', sem
e.. pecial determÍf13ção minha.
Pertencerá finalmente á ifunta âeterminar o
ntlméro dos Advogados que deve haVei' na Capi~
tania; e ·logo ·que este 'fUI' fixado, se não poderáõ
admittil' e'm Juizo outros que não sejão approvados e nomeados pela Junta; e todo aquelle que
lnão sendo do numero, e não tiver sido habilitado,
se intrometter a exercitar o nobre e decoroso officio de Advogado, será castigado, pela pI'imeil'a
vez, com dous meres de prisão, e pela segunda,
"exp'Hlso 4lJI'emissivelmente da Capitania em que
l'esidir.
E este se cumprirá >tão inteiramente oomo neHe
se c<Yn'tém.
Pelo ,que -manno, '6tc. Dano no 'Palacio do Rio
de l1lme'Í-I'O, ans "lO 'de Setembro de IS'1I.--P.B..l·'Cl1>E I()om guarda. ---Conde 'das Ga-I'V&as. - Com
os l'egislos oompete.n'tes.
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Manuscrip'to 3l1thentico.

'O üOllde ode !.guiar,. ,do rConselho de ,Esta..
'do, ele. Faço -,saber á..Jrtlllta da Real :F-azenda daa
-Ilhas de rCIIDo ~el'-de" .que o .Pl'iocipe Regente
osso SeDhor, por .carta r.egia de 16.de l\lall~o <des'te aDfIlO , Ifoi servido-manuat orear huma Junta d.e
?ÂUministlla9âo e .l\'llr.ecada9éio ,aa lima cal l'1arien,.
da na1praça de Dis~o., fioando "ugeitalimmedia,.

tamente ao Real Erario. O qt1e se participa a essa
-Junta para sua intelligencia. Anto:"io José Gon~alves Vilel1a a fez no Rio de Janeiro, m 10 de
-Setembro de 1811. -Francisco de Paula Cabral
de i\ieUo a fez ~screver. - Conde. lie Aguiar. Ea;t1'aluaa do Liv. '2" de Reg. Geral das Ordens ea;pedidas á.ç J untqs de Filzentla, a {l. 109 v,
AVISO DE
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DE SETEMBRO.

.

Maollscripto authentico.

O Principe Regente Nos o Senhor, tendo consideração aos justo motivos que lhe forão pl'esentes, he servido mandai' avocal' a esta Secretaria
de Estado, os actos da qnerella que de José Jgnacio de Souza deu Eva l\Iaria do 130m Succes o,
e que cone no Juizo da Correição do Crime da
Côl'te e Casa: o que participo a V. S. para que
.assim o tenha entendido e faça executar. Deos
guarde a V. S. Paço, em 11 de Setembro de
i!h 1,.-Conde dcAguiar.-SI'. José de Oliveira
Pinto Botelho l\losqueira. -Acha-se no Liv. I" de

,Reg. das Ordens Regias da Casa da tSupplicacão, a
{l. 179 'II.
PJ\OVlsÃe DE
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Manuscl'ipto authentico.

O Conae de Aguial', do Conselho de EstaIdo, 'etc. Faço saber á Junta da .Real Fazenda da
-Capitania de Pemambuco, que tendo-se deterl'11i-nado pela provisão de 26 de Abril d.o anno pas~
'stldo, que 'essa Junta procurasse elevar o cÓl'te
~o páo-brazil a vinte mil quintaes pelo menos,
'que de,'erião ser enviados aDl'tUalmente à J'liIg1a-terl'a, encarregando-se da remessa do dito genero
,os 'agentes do Banco do Jlraúl nessa Capitania,
-e 'l'eeommendando-se á mesma Junta que propo:lesse tudo o que lhe .occorresse sobre a melhOl'
di~ecção do córte e oondueção do páo-brazil, e
remette se ao Real Erario huma noticia circuns-tanoiada de tudo o que praticar sobre a dita en-trega, e não tendo a mesma Jun-1!a dado 'até a@
presente conta do que pela sobredita provi ão se
lhe ordenou, a reserva de haver participado, em
-offioio -de 15 de FeTel'eiro deste anno, a remessa
que em todo o aTIDO de 1810 fez do púo-bra7Jit
'Para os p~r~os de Inglaterra, e que não passou
-de cinco mil setecentos e o-Hl,'('cnta quinta.es: foi
-Sua Alteza Real servido mandar estranhar esta fala de obse1'1vanoias das I'ua~ reaes ol'dens, deter~inando novamente, que -eSi'a Junta se .haja de
-corresponder com o Em!::Iai'x.adol· Enraordinaria
<tIe Sua Ahella Real na Côrte de Londl'6B, so-Dre1n
quantidade de páo brazil que oonvir!! ~6Illefter-se
lannualmente para .Inglatel'l'a, segundo akEHJltensão
-do-mooc.ado e sobre o tempo mais oppOI·tullO des-ta .-emessa, e olffiodo 'que julgar mais'ooD'VflOien-te adoptal'~se, procu~ando, em quant9 não tiver
s loompetentes ins'ru09ões do referid'o IE-inhailllaidor, aviar o cÓl'te :do páo-bJ:l3zil e a sua }'emeS!l3
tpara',l~lDtel'1la,,eomo lhe lfui,ordenado em -a 50i>116d.ita .provisão de 06 de btl11-do.anno'(láss-at!o.
de maneira que se verifique 'aJt)~pOFtllÇiio'lllmual
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Órdeno, em pl'imeiro lugar, que as sa las c
de vinte mil quintaes, O que se paí>ticipa a cssa
Junta para 1I'le o tenha á"ssim entendido, e cum- juwciosas leis dos meus augustos predecessores,
pra sem duvida ou embaraço algum, Antonio insertas no liv. {~O tit. (~5 das ordenações do Reino,
Joaquim Nogueira da Gama ,a fez no Rio de Ja- . tão favoraveis ao augmento e melhoramenrn da
neiro, em 15 de Setembro de 1811. -Francisco agricultuI'a, como inob ervadas e esquecidas na
Cabral de I\leJlo a fez escrever. -C onde de Aguiar. maior parte dos meus dominios uHramar,inos,
--Extraluda do Liv. 2 de Reg. ~erat das Ordens hajão de ser restituidas ao seu primeiro vigor e
ohsenancia literal, e promplamenle executadas
expedidas ás Juntas de Fazenda, a fi. 110 V.
com o devido rigor, á excepção porém daquelles
..artigos que por este meu ahará forem por mim)
ALVARA' DE 18 DE SETEMBRO.
em todo ou em parte, expressadamente~derogados.
CoIl• .Bra2.
Determino que a carta regia de 20 de Julho de
Eu o Principe Regente faço saber aos que o 18 J o, expedida ao Go,'ernador e Capit<1o.e ene-pre ente alvará com força de lei virem: que ha- ral da Ilha da Madeira, e que as disposições {[ue
l'endo sido o constante c principal objecto das por ella fui servido reg'uJar-para o melhoramento
minhas patel'Daes disposições, promover a feli- da agricultura, ~m beneficio dos mells fieis vascidade dos meus fieis vassaUos, por todos os sallos e tabelecidos na Ilha de Porto Santo, sejão
meios e expediente que se tem reconhecillo se- consideradas como igualmente dirigidas a facilirem os mai conducentes a firmar c consolidai' a tar e animar a agricultura dos generos de subprospéridade e a riqueza nacional: e que sendo, sistencia de primcira necessidade na Ilha Ja l\lasem contestaçao, o melhoramento pl'dgressivo da deir.a, sem prejuizo do importante e precioso
agricultura o que de todo o tempo se col~sidel'ou artigo da plantação das vinhas e producto deli as,
como a primeira ca sa e principal fonte de que tem que com grande vantagem dali se exporta; e deemanado. os grandes e prodigiosos recursos, de veráõ as disposições e graças comprchendKl.a
que os Soberanos verdadeiramente pais da patria na citada carta reg'ia serem consideradas como
e amigos dos seus vassallo lançárão mão habil- igualmente concedidas aos habitantes da Ilha da
mente para os fazer felizes, e pal'a elevar assim l\;ladeira, em tudo, o que pOl' este meu alvará não
as suas respec'tivás nações ao maior aug'e de po- fôr difl'erentemeote determinado: e para que a toder, de prosperidade e de gloria: tenho resol"1- dos possa ser constante o que pela dita carta re, do, por taes considerações e pelos impulsos da gia tenho uisposto, marlllo qt,Ie a copia dellá haja
minha indefectivel e patel'nal aJl'eição e benefi- de publicaL'-se unindo-se a este ahará, e se concencia, remover por ulteriores e providentes dis- sidere como parte inlégrante desta minha provipo ições os obstaculos qu'C até. agora se tem dente legislação.
opposto á. plena execução uas minhas reaes detei'Sendo-me conslante, (iue do vaslo ter1'Ítorio
minações, de que os meus vassaUos estabelecidQs que em si encerra a Ilha da Madeira, apenas se
J10S importantes dominios ultl'amarinos da mi- acha em e tado de cultura a quinta parte delle,
nha Corôa, terião colhido as maiores vanta.gens, permanecendo as quatro quintas parte~ restantes
e eUa tivessem sido observadas com a inlelligen- completamenle incultas e baldias, apesar de se
cia, 7.elo e eJIicacia com que se deverião ter ter reconhecido a: fe1:tiJidade de taes terras, propri).ticado : e havendo en igualmente reconheci- prias pal'a toda a qualidade ele cultura, e princido que o principal motivo que fizera com que palmente elas mais necessarias para a suhsi tencia
se não manifestassem logo os beneficios e vanta- do habitantes: e tendo-me ~ielo i"'ualmente pregea uas, minhas, al)teriores disposições, proce- senle', que hllma tão ruinosa negligencia prodêra principalmenfe de não haverem os executo- cedia em gTande parte das difficuLuades que OS
res çlellas facilitado o importante e essencial artigo habitantes experimentavão em haver porções dada dÍYisão e emprazamento dos terrenos incul- quelles baldios, pois que parte deUes perlence
tos, provideQcia, que já desde os primeiros tempos á minha Real Cori/a, por haverem os Senhores
da monarchia mereceu a particular consideração Reis meus antecessores de cuberto á sua custa, e
d@ Senhores Reis meus predecessores: queren- povoado aquelle importantissimo dominio, e pal'do desterrar por hum'a yez, e extingúir pela raiz te úquelles vassallos a quem os ditos Senhores
as machinações perniciosas com que se tem Reis, por distinctos serYiços, os ced'rão para os,
pI'ocm'ado, por manejos criminosos e particula- cultivarem por sesmal'ias, com a condição de
l'e interesse, dilatar a execução das minhas pa- serem amanhados em tempo certo, o que com
ternaes dj 'po ições, tendentes a promo,'el' o effeito muitos não cumprit'ão, sugeitando-se por
augmento e melhoramento da agricultlll'a, e pOl' tal omissão ao perdimento daqúellas datas: e ree. tes a prosperidade e felicidade dos meus fieis pugnapdo aos meus parteuaes sentimentos que
vassallos, poi se lhes facilita a abundancia e far- subsis'lâo taes difficuldades, e que, pela existencia
tura dos meios de sub i tencia de primeira ne- dellas, se dilate a repartição e empraiamento vo,ces idade, mewanle as lib 'r'aes concessões e fa- IU'otario dos tel'l'enOS incultos, quando da div,isiIo
cilidades que lhes tenho ubministrado, de novo deUes devem necessariamente resultai' iU0;lloula- •
lhe permitto e lIenignamente lhes olI'ereço : hei veis "alltagens, accrescendo, além do que fica
.por bem determinar ,as seguinte disposições que refeJ1ido ,_ o grande ,ioconyeniente que suhsiste
JIlando se oh ervem com a mai prompta~ él'ia ainda, de oão poderem os grandes proprietarios
,e e Cl'.up 410sa exa<;eão"
.
aHen.ar aquella parle dos seus tel'l'enos~ que por
0
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falta 'le meios não podem cultivar em toda a sua
extensão pelos possuirem, ou a titulo de morgado
ou de capella, ou de qualquer outro modo que os
pri v da faculdade da alienação e emprazamentos,
sem que se sugeite a morosos e mui dispendiosos
recurlios aos Tribunaes desta Côrte, sllpposta a
grande distancia que medêa entre a minha residenoia e aquelles meus dominios ultramarinos:
determino, que tOllos os terrenos baldios einoulto-s; e ~ert'as I]ut' chamão realengas, ou pertenção
a minha Real Corôa, ou se ,achem no dominio e
posse dos particulares, qualquer flue seja o titulo,
hajão de ser consideradas, sem excepção alguma,
como isentas c em estado ,de se poderem dividi!'
é emprazar a bene1icio de qualquer pessoa que as
queira cultivar, dcvendo attendel'-se com preferencia os moradol'es dos Conselhos a que tocão
os ditos territorios, c mo por louvavel e antigo
costume se pratica nos meus Reinos; ad vcrtindo
porém, que as divisões, partilhas e emprazamento que se (lzerem de terrenos incultos, não sejão
'tão limitados que' nào bastem para produzir os
meios de subsi tencia proporoionados a huma fa.!
milia composta de seis pes oas, pelo lIl;enos , e
quatro vaccas; e mando muito positivamente, que
o quinhões que houverem de se arljudicar fiquem
mui contiguos huns aos outros, atiro de que os
lavradores possão mais facilmente auxiliar-se, e
se não desfigurem as confrontações dos terrenos,
dispersando-os e dando-lhes contornos irregulares, E ha vendo eu declarado que todos o baldios possão ser di"ididos pOl' aqllelles habitantes
e proprietarios da Ilha da Madeira que o requererem, na fôrma que por este alvara se determina, excepto sómente por agora o sitio chamado
Paul da Serra, que comprehende sete legoas' de
comprido e tres de largo, porque, posto eja su ceptivel de faca cultura, não convém que se reparta em quat:to houver baldios a dividir em
outras partes, por ser o dito Paul o logradouro
commum da maior parte dos Conselhos, e de
muitas Freguezias da Ilha, onde pastão e se crião
g:ados de totlas as qualidades, sem trabalho, e
que por tanto'muito convém 'conservar, em quanto as terras inferiol'es ou atuadas pOl' baixo delle
se não acharem na devida proporção.
Para SfJ procedei' com a conveniente legalidadé
a taes divisões e emprazamentos, sou sel'vido
autorisar a Junta que mandei estabelecer pela já
referida cada regia de 2Ó de Julho de 1810, dirigida ao Goyeroador e Capitão General da Ilha da
Madeira, afim de que; sem despeza nem demoras
e delongas, se proceda ao exame de taes divisões'
c aifor.amentos" com a precisa cil'cllnspecção, e,
iejão devidamente confirmados na fôrma deter....
minada pela mesma carta regia, que mandó que
religiosamente se execute e observe.
E querendo eu que· o.s meus vassallos se não
desanimem ,le entrar napretenção de afl'orar e
, emprazar taes baldios., pejo temor das despézas
e delongas que poderião sofl'rer pela distancia dos
l'ecursos; hei por hem declarar, ,como por este
declaro, qu'e pão podend{) efl'ectuar-se os afl'()ramentos dos bens vinculados em morgado ou capella, que~ sejão feitos emp~ytepsis, quer em
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,'idas, poi' e não podem fazer -validamente sem
immediata licença minha" por ser p hibido pelas leis deste' Reino toda e qualquer alienação
delle ; sou servido, em'contemplação ao bem
gel'aL e pessoal dos meus~rassaUos, e em i ta de
animal' e pl'omo,ver a agricultura e prosperidade
nacional, autori ar aquella Junta que mando se
inti~ule, da data deste em diante-Junta do l\'Icl!:}oramento da Agricultura das Ilhas da lUad(}ira
e Porto Santo-com plena jurisdicção para conceder pOl' si sô, e sem dependenCla de resolução
minha ou intervenção da l\lesa do Desembargo
do Pa~o, as preGi as licenças para se celebrarem
quaesquer afl'oramentos de baldios, sitos nas Ilhas
da l\1adeira e POl'to Santo, que se pretenderem
afl'orar e forem vinculados, expedindo para este
fim .as competentes pro,risões, na fórma com que
se expedem pela l\lesa do Desembargo do Paço
pal'a serem incol'porada nas e cripturas dos afIoramentos, e seraõ a ditas provisõe assignadas
pelo Governador e Capitão General, como Pre idente da Junta, sem emolumento algum, livres de
todo os dil'eitos novo e chanceLlaria que se costumão pagar em outra circunstancias, das que
são expedidas pela l\lesa do Desembargo do Paço,
pal'a mais faoilitar este afIoramentos, supposta a
indigencia dos habitantes das ditas llhas,
Para se expedirem taes provi ões, deverá a Junta mandar informal' os requel'imentCls dos pretendentes pelo Corregedor da Comarca, ouvindo
os administradores e os futuros sucoessores dos
re pecti\'os vinculos por escripto, fazendo medir,
confrontar e avaliar judicialmente os terrenos
que se pretenderem a.fIol'ar, e a impOl"tancia dos
fôros annuaes que merecerem, trazendo-os depois em IJregão por trinta dias, na fôrma da lei,
e interpondo finalmente o seu parecer com o
maior e mais eguro ranço que houver, e com
espeoifica declaração da utilidade ou prejuizo que
dos pretendidos alIoramentos se pôde seguir á
lavoura, aos agricultol'es, á criação dos gados,
conservação e plantação das mattas e arvoredos;
para que iufol'mada cabalmente a Junta de todas
as convenientes circunstancias, haja de conceder
ou negar as lioenças pedidás, como fôl' justo e
proveitoso ao interesse publico e bem geral dos
pOTOS; e esta mesma fOl'malidade se deverá observar nos afforamentos dos baldios pertencentes a minha Real Corôa, com a uniea dill'erença
de que em lugar de serem ouvidos os administradores e futuro successores dos morgados, o
seja sômente o 'Rrocurador da COI'ôa e Fazenda
da Capitania, E querendo eu facilitar por todos
os modos convenientes 09 emprazamentos de terrenos incultos aos habitantes que, pela sua pobreza,
não poderião participar do gel'al beneficio que a
todos ofl'ereço e permitto, ordeno: Primeiro,
que as partilhas e afl'oramentoS' se fação gratuitamente. Segundo, que os prazos assim con tituidos não paguem tribllto algum, e sejão isentos
até de dizimo por tempo de dez annos. Terceiro,
que os prazos sejão emphyteo is', e perpetuos ;
que as pensões se regulem com economia e prudente moderação ~ accommodadas ás circunstancias de cada hum dos ditos prazos; que os lau-,
10~
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demios sejão todos de quarentena, e que os respec- trucções com que o Senhor Rei D. 'Jo.:!{; i eu
tivos Conselh,os fiquem directos senhores delles, Senhor e av.ô ~ que santa gloria haja, providen~ o que muito ha de convir aos meus vassallos,
ciou tãõdmpOl·tante objeoto, sendo', .eotpe outras,
pois que por este meio ficão os Conselhos nas- buma das mais illuminadas a de 'prefel'ir lem~taes
circunstancias de poder fazer bemfeit@rias publi- empL1estimos a's pessoas que cultivarem terl'as decas qQe a todos approveitão, e muito adiantão os clives, que não podem conservar-se' ab~nt3s li
progressos da cultura. Quarto, em quanto ás ter- al'roteadas, sem o beneficio das paredes e; melhor
ras qlJe andão no dominio e posse de particula- ainda, com seves ou barbas de arvores e arbus.<
res, a titulo de morgado c eapelIas, ficaráõ os tas que segurem as mesmas terras.
antigos senhores de todos os prazos que &e consE querendo eu que os meus vassallos '. habitituirem em teItrenos parHoulares, com o domi- tantes das Ilhas dos Açores, das de Cabo Verde,
nio directo dos mesmos pr.éP~os, 'seus respectivos e das de S. Thomé e Principe hajão de gozai' das
laudemios e mais l1eg,alias proprias do contracto vantagens que bão de resultar destas minhas paemphyteutico. E havendo eu disposto pelo § 10 ternaes disposições: ordeno que em cada buma
do all"ará de 27 de Novembro de 1804, l'fue nos daquellas tres Capitanias se estabeleça huma Junbens pal'ticulal'es os pequenos al'rendamentos de ta de l\1elhoramento (la A:gl'icultura, comp'esta n'a'
terrenos incultos que não excederem a dez gei- fOrma segllinté: a Junta do Melhoramento da
ras, ainda que sejão de morgados, capellas, bens A'gricultUl'a das Ilhas dos Açores será fOl'lnada do
de Corôa ou de ordens, sendo feitos por seu? le- Governadur e Capitão General, que scrú o Presigitimos administradores, e não havendo fraude, dente da Junta, do Corregedor da Comal'ca de
sel'áã válidos, sem dependel'lcia de provisão de Angua, do Provedor das Capellas e Reziduos, e do
licença ou de confirmação: querendo eu. que esta Juiz de FÓL1a d,a dita Cidade de Angra: a Junta
disposição geral se applique ás cit'cunstancias par- do l\1elhoramento da Agricultora das Ilhas de
ticulares da Ilha da i\1adeira: ol'deno que os ad- Gabo Verde serú composta do Go,'ernador e Caminisrradores dos sobreditos bens fiquem obrjga- pitão General das di,tas Ilhas, na qualidade de
fIos a,dú-:'los de emprazamento, na fórma acima Presidente, do Ouvidor Geral, do Escrivão da
declarada, sendo a isso ,compellidos, logo que te- Fazenda, e do Juiz Ot'dinal'Ío: a Junta do 1\'1enha finaJ.isado o pra'W dado pela ordenação' para lhoramento da Agricultura das Ilhas de S. Thoo apIlo veitamen to das tenas baldias, que de novo mé e Principe será organisada e formada pelas
se haverá por assignado, e deverá correr d.o dia pessoas seguintes, a sabei': o Go,'ernador como
em que se formar aJunta do ~lelhoramento da Presidente, o Ouvidor Geral, o Escrivão ua Fa_ Agricultura das Ilhas da Madeira e, POI'tO Santo, zenda, e o Jui,/; Ordinario : e sou servi'do conceflue por este meu alvará mando cI'ear; bem eu- der a cada buma destas Juntas toda a autoridade
tel1ldido que, paI a. se evitarem estes emprazamen.~ e jUl'isdicção que por este aI vará concedo ú Junta
tos,. não bastal'à qualquer cultura, mas sim a O'e- do Melhoramenbo da Agricultura- das Ilhas da l\1acessada, propria e conveniente do Iu'gan e dis~ deira e Porto Santo.
E sendo tão notorio e reconhecido, como a
tricto.
Mais longe se extendedào as minllas genero'- experieucia o tem constantemente manifestado,
sa'S e patel'llaes disposições a bem ao melhora- que a prosperiuade da agr.icultura depende em
mento e progressivo al!lgmento da agl'Ícultupa, grande pal'te do acordo e intelligencia na direcmedian te outl1as gj'atificações e lIÍunificenciasl ad- çãe dos trabalhos da lavoura, e dos da conservadicionacs, se o estado da cruel e destructiv.a ção e plantação d'os mattos e bosques: ordeno
guerra' que amige a hum/anidade, e 'se tem ex- que as Juntas se occupem mui cuidadosamente
tendido até o centro da Monarchia" preservada dcste importante objecto, eon vindo quo trodo!}
pela. iocompallavel fidcli<l'.lde e. intre'Pidez, assim os mont'es escaIvados e desfJ1adeiros perigosos
dos mcus 'destemidos "assa11os, como das meus sejão plantados de pinheiros, ou de outra especic
constantes e valorosos aUiados., se não oppozesse de arvoredo. 'que se I.econheça por mais -analogo
ynperiosamenlc, nas ac:tuaes circunstancias, á ap- ao clima e qualidade dos terrenos de cada huma'
plicação de meios que tinha, destinado e disposto daquellas minhas possessões ultramarinas; pF<Jpara o alivio e,auxilio dos meus vassallos) mas movendo-se na llha da Mad'eira, ,com padicu'\Q1-em quanto a Providencia não facilita o grande l'ida<le, a plantação das amcndoeÍl'as e figueü1as"
beneficio da restauração da pali , deverá comtudo pois segul'ão com as suas raizes O~ rochedos, qne
a Junta propôr á minha real considellação, pela com laeilidade e pelo peso das aguas-se destacão,
minha' Secretaria de Estado dos'Negocios d~ Ma- fazendo tod@s os invernos quebradas que' amearinha. e domiuios ultllamllrinos, aquelles, meios ção a repetição dos tristes resultados e fataes' caque, na presente conjoautur'a'das cousa's,. p'alleOl~ l'.lmidades. que se. eocperimentárão no llrqlentll'vel
dia 9 ue OUtubll0 de .803; e deverá ali U'.Juoota1
]~m pllaticaveis e conduoentes" ao' p.reehcher
realisar as minhas paternaeil disposições; e Dão cooperar mui effieazmente para' que se -plantem
escàparú ao zel-o,e patriotismo dos membros da devêfJas délcastanheil'osf nos sitios chamados de
Junta, de que. espero sejãú oons~antemelltê aoi- meias terpas acima, por serem improprios para
Dlado5, a neoes'sidada de.pl'o er,.mcdiaúte as pre~' a óu~tulla dãs vinhas de balseiros; do que,.<a lé'nlI
cisas segurança , emp/estimos e subsidios-pecuM da vantagem de'se' segurarem taes terrenos', 5'e
niarios .para, as' despt:7Jas da lavou!';!, e parlll o' Gonseg:uiri3'~lentre outros mais ben-eficios,.:I abun·'
amanho e oultura dos terrenos que'novamente se, dancia ,de 'arcos "paTa":lS pipil's, o: qu~ seria) ObjlwtO
abrirem; tl'ndo em "ista o espirito·e assalilia's ins- de boa exportaçã'O' p~l'a 'as Ilhas' ,dos A'çores .e Ca-,
1
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nariaü, assim como excellebtes madeiras de coostrucção e de estacas, e varas para o amanno das
vinhas. E tendo-se feito mui dignos da minha
real 0co ilsideracão os melhoramentos destes importantes obje~tos da publica e particular prosperidade; ordeno que as Juntas fação subir annualmente á minha real pres"t~nça, as providencias
que lhes ocoorrerem e forem relati vas a preencher
os meus paternaes' desejos de fazer felizes os povoS qu.,e o Omnipotente confiou ú minha direcção
e regimen'; trat'i mittindo naqnella ôbcasião hurna
Conta muito circunstanciada dos terrenos que sê
afforúráà, do fôro que se mes iinpôz, da qualidade de cultUl'a quc se lhes deu, e do seu producfd
naquelle anno; e a estas noções unirúõ todas
aquelJas que sejüo conduceutes a dar huma per'feita idéa do melhoramento pI'ugre siYO da ag1'Í-'
cultura, obtido por effeito de tas minhas patetnaes
providencias. E· propondo-me eu ter em grande
conta e premiar o zelo dos empregados que procurarem agradar-me neste particulal' e distincto
serviço, que recompensarei com demonstraçõe's
proprias da minha real munilicencia, me darei
por mal senido, e inúorrerúõ no meu real desa"
grado todhs aquelles que se mostrarem omissos e
frouxos na execução de devel'es qué muito lhes hei
por recommendadós.
Pelo que mandó, etc. Dado uo Palacio do Ri
de JaneÍl'o, em 18 de Setembro de 18111. -PRINCIPE com guard'a. - Conde das G'ahêas. ---: Com
os registos com'petentes.
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1.fantiscripto autÍlentico.

Dom João por graça' de Deós, Principe' Regente de Portugal e dos Algnnoes, etc. Faço saber
aos que esta minha provisão "irem, que sendome presente o ex'cesso de jUl'isdicção com que
D. Francisco de ~lel1o lUano-cl da Carnal'a, 'quando Governador e Cap~tão General da Capitania
do Maranhão, suspendeu" prendeu e l/em'etteu
preso pam esta Côrte pOI! InglatelTa ao Juiz de
Fóra daquellir Cidade, Luiz de Olive-íra Figueiredo e Almei'Ha, tudo com apparat() e escandalo
daquelles povos que virão aquella n()lencÍ1l, tanlo
mais aggra v'arlle por isso mesmo que fôI'a pratioada com liom l\iinistro de sã con<ll'lCla, que me
havia ali servido c(}m honra, literatura' e desinteresse, como depois se~ostroIl.d&S autos de sua
resideuoia que f(tl'ão lambem presentes. Portodo.
o referido' e pelo mais que com respbsta do' Desembargador Procurador da minha Real Corôa e'
Fazenda se'me eX'pôz em consulta da Mesa do Desembargo do Paço, c()m clijo parecer fui servido
conformar-me: hei P&r' bem, poc minha: imme-"
diata resolução de 25 de Agosto do oorrente annO',
(.além do mais) delllarar 00 dito D. Francisco de
~leIlo Manoel, da Camara, iooursÓ' na-pena' da
carta re'g.ia de 14 de' )t"nr~o dé 1798, seguodo a
qual será á custa déséiJ& b'eus'l'epara<l<Yo me5ID()'
Juiz' de- Fora de todas aS' pe'rdas, danhló é'pre-juitos que se lhe seguirão de tãO iniqua suspen-'
são, e que:se liquidaráõ na execução .destà prO'-·

,'jsáo pêlo meio competente. Pelo que mando a
todos os Ministros e justiças a que tt ,ar cumptão
e guardem esta provisão .que valerá, hem que o
seu effeito dure pOl' mais de hum anno, lião obstante a Ord. do liv. 2.· tit. 40 em contrario. O
Principe' Regente Nosso' Senhor o mandou POI'
seu especial mandado pelos 1\linistros abaixo assiguados do seu Conselho e seus Dc§embargadores do Paço. Jo'ão Pedro l\laynarU da Fonseca e
Sá a fez no Rio de Janeiro a 25 de Setemb'I'O de
i8II.-Desta, I:/iJ60o réis; e de ãssignaturas o
fnesmo. -Bernardo ';Jose de Souza tonato â ez
escreveI'. - Paulo Femarides Viand. ...:- Bel'nardo
Teixeira Coutinho AlveS de Cál'valhd.-Achà-se
a {l. 50 e v, ao Liv. 1.· de otaçâ~ das Ordens que
se expe'dem pela Mesa do Desembargo do Paço"
PROVISÃO DE
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Manuscripto aulhcnticCT.

O Conde de Aguiar, do Conselho de Estado, etc.
Faço saber ú .Tunta da:Re::d Fazenda da Capitania
de Pernambuco, que ao Principe Regente Nosso
Senhor foi pt'esente a sua conta com data de I (~
de Agosto prox.i\:ho passado, expondo não apparecer lançador ao contl'acto do tabaco manufacturado na dira Capitania e na do Rio GI'ande do
Norte, para a futul'a anematação, talvez pelo
excessivo pl'eço de 46:55o.t:t>ooo réis, a que chegou a ultima que se finda em Dezembro deste
anno pelas opposições dos licitantes actuaes contractadores, e ,os da primeira arrematação, persuadindo-se a Junta que com abatimento daquelle
p..r eço, haveritõ pessoas que se animem a arrflmata-lo pela e perança do lucro que até agora não
consta haver, pedindo' decisão em semelhante
materia, com a brevidarle que he conveniente,. E
tendo-se cOl1sitleração ii dita conta, com a qual
Sua Alteza Real se conforma, por ser o contracto.
dé que se trata, de sua natUreza di,fficil de ser administl:ado por collta da Real Fazenda: foi o mesmo Senhor servido mandar autol'Í3ar aJunta,
para fazer arrematação do ai~o contracto, visto
não ha,er tempo' para Ser posto a lanços nesta
CÔI't,e, e ultimar-se aqui a SUli arrematação, devendo pOrém sp.mpr<e attender-se an pre~(). das.
duas ultimas arrematações, e havendo-se-Ihe determinado em provisão de 2 de Janeiro de 1809,
arrematadós nesta.
que todos os contr'aótos foss
Cidade. Foi outro sim Sua Alteza Real seMido
declarar que só se entendem ()S c.ontra.ctos que
éxcederem a JO': ooá:tf>ooÓ d~ rêis, paI'a o que a
J'unta I'émétteiá a este Real Erai"ió, nos primeiros
trC's mêzes do anno em que se findar a arrematação de quahi'uer é0!1traeto, 0s.1al'lç()S qúe po't: elle
se oiferecer'em com as, suas res,éctins éond'iç3es ,
propbhoo aos liCitanteS' d-é'rhéis'atgt'Ima que forem conducé'ntes ao augmentlf da rentb em ~ês
tão, as quaes'seráõ ií1ualménté' reDtet'Ub • Ó que5'lfpartibipa ti essa 'Junta'para o ter assíni entendIa/} e- elleeutar- !tem duviil.a 011 embliníç algum.
Kp()frnariõ! Jo!t& de Fana a. fe2l, n0 Rio, iIé- .láoefuo,
em 25'de Séteóil'lró de t'811.-l.F'rftltcisc() d'é> hui'
Gil ã1Jde ~1i!1l(jl ál fei-estjfC'veF. - CÍ>nde-tk &guiar.
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---, E(Virahida do Liv.. 2. o. de Reg. geral das Ordens
eá;pedidas ás :~untas de Fdfzenda, a {l. ;112.
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: M:aouscrip.tó uutbentico.

O Conde de Âguia~', do Cons~lho de ERtadb, etc.,
Faço saber a)upta dáReal Fazenda da Cap.itani~
~o Fiapby, que na d.ata resta se exp,ede ordem á
Juntl~lda, ReaJ Fazenqa da Capitania do Maranhão,
para subministrar a essa'J ,mta todas as ordens
que pelo 'Rea\ Erario lhe tem sido dirigidas, rela-'
tivas' a essa Ckplt,!-nia', e as que se enten~ercro
ser neces~arià~ pa~a facililar o p~ogress9 da Administraçã'o 4a R~al Fazenda. O que se participa
a essa Junta para sua intêlligencia. Felippe Hen-'
Tique da Costa a fez no Rio de Janeiro em 27 de
Setembro de 1811. -FI'anci§eo, de Paula Cabral
de l\1ello a fez escre,ver. - Conde de Aguiar. Ea;trahida do Liv. 2. o de' Reg. geral das Ol'dens
empedidas ás Juntas de Fazenda, a {l. 1 12 V.
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O Conde,de Aguiar; do Conselho de'Estado, etc:
Faço'sábel' a Junta da Real Fazenda da'Capitania
do Màf'auhão: que reque~e.ndo ao Principe Regente Nosso Senhor Ri,cal'fI'O Nunes L'Cal, negocianl'e d'a dita Cidad~? se lhe màndasse levantar
• o sequestro"que se lhe fez, para 'Sl~ cbnhecer -dos:
fUndos que !existião do contracto dos escravos de·
:Biliáo e' Cache'o, por dever ser ajustada 'a sua
conta na Cida'de de Lisboa, com os administradores do' di'to' cantracto: fóí. o meSI)lO augusto
Senhor servid'à"detiel'Iílinâr que essa Junta mimde'
lev-untál' o'meu'donado seCJ.uestro de todos 0'5 bens;
livros é papeiS 'do stIp licante, obrigando :Ber-'
Rardo L\liz lima a apJ1e'sental" a conta corrêrtte dãs
consign'açôe's que recebeu, pertencente 1 a refetidá
admirtistraçãb. O ql1e se participa á tnesmá Junta
para assim o'ter entendido e 'executar sem duvida;
demora ou emb'ara~o algum. Henrique José ~e
Alvarengà 'a I fez no Rio de Jaoeil'O em 27 de Setembro de llh i.u:-Fraucisco de Paula Cabral,de
lfello 'U: 'fe~ escrever.' - Con'de de Agniar.
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Sobre a memo'J1ia do COQsul ,Geral <\a Nação
:BrituQuica, Jai~e Gambier, e a informaçã9.' do,
l'espeptivo Juiz daA1fand.~ga a respeito dos artig;os
entre elles concei;tados, e pelo Pr,es'dlfnte do com"
lllerciQJaa m~slJil)l. nação ncsta Cô&te, cujos artjg;os
\'Cm a ser Os seguint~s. Que se entregar4õ ao,
Consul geral,cqpias das regulações que Sua Alte~a Real mando\.!, obserxar l}elos. npvios que en-l
tr~o neste porto .. tanto aqueL1as da visjtíl< da for-~
tllleza, como aS .da ,Gasa da saude. relativam~qte
ás eutralias. Ques~dG~m ordens para quenenhum
va~saUo britannico despaphe, ou reçeba;fazentlas,
.0.4- generos, se;lláo quando ·Jllostrar" conheGüqento,
I

l.~ll.

ou outro dpcumento rubdeildo pelo Consul, rara
provar.o seu,dominio nas,t<\.es fazendas, ou generps. Que se dêem orden-s nQ cartGdo da,Alfandega pal'a ~ão receber a, cntr,ada ·(lei q,ua~qJ.l~r
navjo, sem, que o Nlestrc, ou pessoa que qui?oer
daI: a"entrapa seja acompanJla,da, pelo VicesConsul, OU'pOI: pessoa pOr eUe a.uterisada, a qual ha
de 'entregai' ao Escdvão do cartorio ,huma copia
certificada do manifesto do nU"io, jurado pelo
Capitão, ou MestEe. Que se. dGem ordens á M.esa
da Descarga que, logo que. se requerer pélo Capi.tão, ou Consig'natario do o,a,vio para d6scanegar
o cl.ito navio,dê hum bilhete o,l'de.nando ao Guarda,
ou Guardas que estivel:em l,I'bordo (lo dito navio,
per,mitt~o a descarga dl<ntro.· de huma, ou mais
embarcações. Que se oJ'den~ e, entregue aos Guardas a bordo .dos navios, buJn. cadel'no (lado pela
Alfandega, para neUe, la\1çal'~ as marcas, os
npmeros e o estado dos voll.\lnes. Que se ol'dene,
que ca,da embarçação yenha aco~panbada ·do navio até o cáe,'i por h,um Guarda da Alfandeg'a .que
trara,; comsigp\, e entregará ao Guanla)Mór., ou
Es~rivão,da Descallga, huma lista exac.t~ da'carga
da tal emb~rcaç&o, assignada e. l1Jumccada p~lo
Guarda de bo).;ç1.o, e huma p.esSO'a do navio acompanhará o Guanla na dita em1>arc·ação. Que se ordene ao Guarda iUór, ou ao E,scrivão da Desca.rga,
ou a outra pessoa capa·Z'ppr elle nomeada, assista
no cães a descarga, 6 toml\ conta das. fazendas,
até se recolherem QO armazem destinado" e que
lancem em hum caderno semelhante ao do Guarda
de bordo o numero, et'?" para conferir com
a lista vinda de bordo, a qual seri! assignàda pelo
Official da Descarga e pelo Guarda vindo n a embarcação, e entregue á pessoa encarregada do
mesmo navio, com a data do dia, numerO das
dc.scal'gas" até se,finalisar de todo. ,a 11nesma descarga. Que se nojnêe hum Official, ou gliarda para
a adminis,tração {\e cada bum dos armazens', todos
debaixo da regenoia' de hum Oflicial 1juperior,. e
este Official supetier Qcal'a. responsa.vel á. Alfan~
dega ,: ass'im como cada hum he respons'avel em
particular pelo seU',arm,azem, 'e terá. hum livro
em que note toda~ as circuostanoias da entrada e
sahida, e ,todos 'os' dias ao feéhán da pOl'ta do armazem, dará recibo ao,(;)ffidial da Descarga dos
yolumes, que ti.ve.r' recebiUo. Que se dêem ordens, para que pessoa nenhuma sl\.ja admittida
nps armazens I para tirar.fazerida', senão aquellas
pess.oas que fo)'em occupadas pelos mesmos,Gúardas dos arII}azé~s',liJue seráG l'esponsa.veis· por
toda a falta-o E pal'a e,ompensar as despezas qúe' se
hão de fa7Jer com este, n~vo arranjo conc,ordão
os llegooiant~s inglezes empagar por cada IDlldo,
ou volume que sahü' do al'mazem a quantia de
:320 réb pàra o Guardá; clev6ndo~se 'entend,er clara
e distincti\IDe~te ,r que ~in todos iOS caS(lS que g,ene~os ou fazendas tenhflo sido recebidos no cáes
e lançapos 1;10 li vr,o, .e -se, 1;Iã;01 achem, ,o done ou
ConsjgnatariO, delles ba ge repeher a sua t.otaJ, im~
p,ort'ancia d~ 'me'1jma Alfandega, e a Alfandega a
haverá dos scus,O)Iieiaês. O que visto, parece am
Conselho quç as ,pl'oNidfnqias concertadas entra o
De&erohargadQ Jy.,iz·da Atf~ndega e o CQnsuLGe1''11, 4'1 ijação .BritaDl;Üca.., teu'd.çndo.pe.l!l m~ior

,J

ANNO UE 1811.'
- parl'e ao bom ar anjamento e me1hol' conservação
das roorcad'oria ingle'Lo, mel'oC'(~m ser pI'aticadas,
satva a responsabilidade.da Real Hazanda, e o não
se- deixarem sahir da Alfandega t1S mercadorias
sem ~'eus donos mo trarem os conhecimentos ru~
bricados pelo Oonsu'l; as outl'as p.orém que constão d~s artigos 1,°, 2'0, 3° e 1'1°, .e da nota a elles
junta., devem ser dospresadas', porque não ser'vem
a melhorar o expeqiente ua Alfandega, nem a obviar e oorrigir os abusos que <tli ha,
ASIJ:~g:ulações aadas ,ás fortalezas para o registo
dos navi'os e a~ dasaude, são leis' geraes dos portos, a que todos os l\ie tres dos navios se devem
sujeitaI, humo vez que lhes Jorem intimadas pelos Omciaes encarregados da sua execução: o
serem impressas e communicadas pelo Consul
não, lhes dú mai força, e'podendo ser alteradas'
depois de impressas, nem por is~o fi'caráõ os ditos
Mestres com arbitrio de não obedeoerem. A obrigaçãu de apresentarem 05 negooiantes inglezes,
'.
rubricados pelo seu Consul, os oonhecimento •
das mercadorias que pretenderem despachar, afim
de ceutifioar a sua PI:opl'iedade, transforma a
casa da Adfandega cm tribunal, que não he de
conhecer' do direito de propriedade; complica o
expediente do despacho da m6l'cadorias, e só
pôde interessar ao COBSUl. O'methodo prescripto
a este respeito no fal'ol he siinple e justó, e he
sanccionado pela pratica de 'todas as Alfandegas.
He nota,'el que ex:i: tindo, ha scculos, a nossas
relações commerciaes com a, Gram-Bl'etanha,
nunca hoO\'esse hum' €on uI desta nação que e
lemhrat,se de propôr esta medida eomo in tellessante aos reaes dil'eitos e vantajo a a'os negociantes seus.oompatriotas. A providencia proposta
RO artigo 3° he inteiramepte,de necessaria, porque a presença do Vice-Cõnsul ou do eu Delegado, no aoto da entrega e manife to que faz na Alfandega o !\lestre do navio, não afiança a vel'dade
do mesmo manifesto contra o dóI o e malicia, e he
por isso que o foral dá' a' esse respeito a competentes ppcHidencias; e o que hal'a emendaI' he o
abuso que está em pratica, e que costa a crer que
exista, de se darem as entradas ,dos na"io em casa
de hum particular, denominada Cartorio da Alfandega, recebendo este os manifestos dos 1\1estres contra a letra expre sa elo. foral, que manda
que osl\'lestres dos navios ,'-ão dar entrada,na casa:
da Alfandega perante o Juiz ou Administrador,
O artigo 3° he huma Tepetição do 2°, se o re'conheoimento do Consul no conhecimento das
mercadorias não he neoessario pal'a se fazeI' o
despaoho dellas, muito menos he pal'a qne o
Guarda do armaq;em não deilCé 5"ahir em eUe os
fardos para serem levados á lUe a da Abertura.
Consta pOl1ém, que esta medid'a e a outra do artigo 2° he praticada actualmente pelo Juiz da
Alfandega, sem embargo de estar pendente e te
Regooio da soberana. resolução de Vossa Alteza
Real., o que deve ser estr.anhado ao me mo Juiz,
se nãO tem huma ordem ,expressa deVo -a Altezá
Real que o autorise. A deolíu'.ação ~oDLeúda na nota'
sabredita deve eu d:esprcsada : he indecente que
hum Official da AU'andega receba estipendio de'
negociantes e trangciros, que não são; emolumen.
T-<nlO 1.
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tos, e he iutolel'avel que a ti tu o deste tipendio
fique 're ponsáye! a Real Falenda' a I agal' a mercadorias que não appare~rem, tendo entrado no
arrnazens, -ão h3 semelhante prati a na AI fandega de Lisboa, como se diz na nota, são iro
e ·devem ser respQnsaveis 05 Omciae da Alfandega, cada hum em 'quanto a mercadoria e tão
a seu cuidado e guarda. Admitte-se na lllfandcga
de Lisb'Oa, hum abatimento de direitos na fazendas avariada , mas isto não quer dizer que a Alfandega de Li boa paga ao~ donos das meroadorias que, tendo entrado, f)ÜO apparecem nos al'mazens onde forão rece!Jidas; se porém se deciair
que os Inglezes pague ao Gnarda, parecc que
eUe depois dc pagaI-em 'humá pataca por cada
volume, devem fioar certo de que nada e lhes
extraviará,; mas nem e'te contracto he com a Real
Fazenda, nem semelhante obrigação púde deixar
de c'ontribuir muito para o 'de leixamento do Oí:'
ficial que pel'Gebe e la pataca, o qual, certo de
que a respou abilidadé na falta da fazendas be
do 'Brario, cuidal'à pouco em acautelar 05 extravio , se não mI) causa de os h a'V'e I , Pclo que toca
á respou abilidade, deve COI'I'01' pOI' conta do referido Omcial e das pc soas que e1 "e empregar,
fazenrlo-se di 50 scieute ao 'Consul para se evitarem pretençõe , ~ pOl'fi'osas dispUláS e contestacões. B e de 'notar que o Porteiro da Alfandega
percebe o emolumento das capa, peln, proYisão
de 4 de JaneÍl'O de 1735, com a ohrigação de
responder pelas faltas que hom'orem de fazendas
que e tão dentro dos armazcn , de\'eudo o m,esmo Porteiro adminit'tl'a-las, vigia-Ias e fccha-las,
e seria melhor que isto e pt'atica se com as dita
faq;enclas inO'lezas, e eml~ora' ti ves em ([uem as
arrumas e. E sendo o conllecimeutos, em direito
mercantil, o melhor titulo da prova do uominio
ou commis ão tias mercadorias embal'cadas e estando despaohadas, não ha juridico pal'a que se
não deixem sahir sem a as ignatura do Con uI nos
conhecimentos, até porque pOde ha,\'er toda a
exactidão em duvida alguma; pois qu~ em Inglaterra não se de pacha navio algum na Alfandega, para fóra, em qlle pela me ma Alfandega
se çntreguem ao Capitão os despacho rio navio
em que e comprebende o manHe to da carga
authenticado e ellado, de maneiJ'a que serve
para mo traI' exacti simamente a carga que ha a
bordu, e pedindo-se ao Capitão o eriginal deste
manifesto ou de pacho, para e conferir com 05
conhecimentos, ludo 'Vai bem sem a aI a'Vala da
rubric'a do Consu!. O fundamentos POl' elle allegados ão por certo e pecio o : e o c pecial moti \'0 he não escapar alguem ele pagar os tanto por
ceuto que recebe, e não cab e 'ta faculdade na
j11l'isdicção do Oonsul nem por direito maritimo
geral, nem especial dos tratados' e del'ia. quanelo muito, reCfUérer e con eguir (se con eguisse)
da sua nação, que por meio de repre entação o
pedisse a Vossa AJte~a Real, mas não de mel'\)
arbitrio seu concerta1' 'com o Juiz da Alfandega,
que nenhuma autoridade tinha para a sim fazer,
nom impôr e ta alcavala aos va sallos britannicos
contra as decisões geraes de direito mar.itimo,
usos da Alfandega, facilidade e franqueza do.
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commercio. E dando esta materia occaSlao ao
exame que se fez na Alfandega, por dous Conselheiro deste tribunal, -consta delle que muitos
abusos existem nesta importante casa de arrecadação, ou antes grande falta de exacção. Convem
por certo rcmedia-los quanto antes, mas sempre
observaI' que não podia deixar de haver eITeito
em huma casa, que jil não bastava Pílra o antigo
e apoucado commercio que aqui havia, e quc se
tem~ feito quasi totalmente incapaz para elIa, pelo
muito e muito baralhade trafico que accresceu com
a franqueza e liberdade que se lhe concedeu. Fôra
mistcI' humacasa de-seu pri'!1:lCipio trabalhada para
huma tão grande arrecadação, e em que cencorresse a commodidade e a guarda das mereadorias
com a segurança dlJS direitos e des"io dos descaminhos; mas he quasi desejar huma cousa que
tarde e com muita dilIlculdade se poderá conseguir pelas actuaes e urgentes necessidades; mas
assentar as pontcs e reduzÍl' só a huma, 01'ganisar melhol' as portas e saMdas, dispôr em
lugares convenientcs as i'IIesas do Despacho, destinar logo huma casa para. o sello, encorporar na
Real Fazenda o' armazem cOtltigno c unido ú casa
da Alfande-g'a r para que não hajão os extravios
(lue de certo podem presumir-se de estai' por co-nta de particulares, e guardaI' .mercadorias que
estão ainda pOl' despachar,. sã,o providencias urgentes que se dcvem pôr em pratica. Huma das
principaes cansas dO' que acontece na Alfandega,
he por certo a falta de hum regimento ou foral
proprio e accommodado ás circunstancias, e se jil
l) tivesse, fÔl'a agora necessari() altel'a-Io, accrescenta-lo e reforma-lo. FalLão as .regras necessarias e disposições convenientes, e suppJ:em os
foracs de Lisboa e Porto,. os quaes 1?em sempre
podem guardar-se, pelas diversas _ckcullstancias
physicas e commercjaes, e muito mais quafldo
a nova e eftraordinaria ordem das cousas exige
providencias adaptadas a ella; assim me mo seria
para desejar que na Alfandega se cumprissem os
obrcditos foraes, Eis aqui porque he mister hum
regulamento, e nunca foi mais preciso, pal'a que
-e providcncie o mais que poder compl'ehenderse: a signalem-sc as obrigações dos empt'egados,.
taxem- e-lhe os ordenados e emolumentos, no
que nada devc haver de arbitraJ'Ío, e estabeleçase a fiscalisação dos reaes direitos, por maneira
I]ue nem se extraviem nem deixe de haver a faeilidade franca do giro do commer~io. Elle de,'e
ser incumbi lo a pessoa de luzes economicopolitica, de conhecimento pl'aticos dos negocios
da Alfandega, zelosa do bem commum do commercio e da Real Fazenda, e fôra a de ejar que
esta qualidadcs concorresscm em quem gOTerna e a Alfanden-a, para melhor des~mpenhar
negocio de tan ta gra vidade, Será tamhem necesario accrescentar alguns Officiaes, supprimir outro , porém até ni to con vem sohriedade e agudo
discel'Oimento, sem se deslumbrar muito, quem
o organi ar com a cega i.mlação da Alfandega
de JJi boa, onde ba Officíaes sobejo , e os que
cão de nece. arios gra,'<io a Real Fazenda, e augmentão de ordinario o numero do prevaricadorc, A implicidade do mcthodo de arrecadar, o

menor numero de exactores, fo~ sem re a rimeira qualidade que devem ter os bons pla~os de
arrecadação de impostos, o qual he hum defeito
notavel que se obse1'Ya cm muitas casas deliàs
em Lishoa, e que se deve aeautelar. Pelo que,
quando sem embaraço ou difficuldade as onrigações se ajuntão, consegue-se o fim com :g;lenos
dispendio- do real patrimonio , ·sem complicações
de encarregados; e sem multiplicar o perigo das
prevaricações e c&ncussões .. Assim o Juiz não falta,ás obri.gações d'a ecoaomia da Alfandepa por
ser Ou vidor della, po-is que o expediente' de algumas causas não tira o tempo que se emprega
em 9IJtros dias, e qua~quer mais o-u menos odios'O; e que tenha a fortaleza pl'opri-a' e necessaria a
hum Magistrado que occupa aquelle lugar, éumprirá seus deveres: e o ES0rÍ1'ão da l\1esa grande,
podend(} ter hurq Ajudante, a quem esteja en. carregado () Cartorio, não- faltará ás suas obrigações, e será melhol' que is'& se faça do que estar
o referido Escrivão dividido pOl' auto-ridade do
Juh da Alfandega, que nenhuma tem para isso,
incumbindo a hum Guarda o omcio do Contencio&6, como elle o chama, c estaI' o Cartorio
dO' Escri,'ão da Mesa gorande em casa de hum
profes 01' de primeiras letras, a quem chamão
Escrivão da,c; entradas, não sendo outra cousa
mais que hum Escri vão daquelle Cartori(); e não
he necessario dividir o officio que lhe foi dado
por inteiro para requerer indemnisações. Convem pois que a Alfandega tenha hum regimento
}'eg'ulado como fica exposto, mas em quanto se
não forma, o que deverá lcvar tempo, he necessario se dêem algumas providencias para remediaI'
algóns abmos observados. Entre elles tcm hum
recommendavellugaF: primeiro, o que se pratica na Estiva, onde se não devem despachar senão
os genel10s proprios del1a, e os designados na
lista que acompanhou El decreto· da Slla creação ;
e para conformar-se com o seu fim e evitarem-se
de~camiohos, será bom que se despachem os
generos assim que chegal'em as, barcas que os
conduzem, entregando-se logo a seus donos, e
que mais se não pratiquem as fianças pal'a e despacharem depois, e nem hajão armazens de fora
quanto poder ser; que se pesem e contem impl'etel'Ívelmente os generos, e se examinem as suas
qualülades, para não succeder que sc despachem
humas cousas por. outras, como tem acontecido,
com gra,ve prejuizo dos reaes dil'eitos, Segundo,
que se pratique nas baldeações o que deter.rii..ina
o foral, não se despachando por baldeação fazendas que entrão para os armazens da Alfandega
sem clausula alguma, antes com destino de serem
despachadas aqui, guardando-se só o que se concedeu aos Inglezes a este respeito (segundo se
diz, porque o Conselho ignol'a as ordens que ha
a este respeito) , pelo fundamento da ignõrancia
em que esta,'ão no principio dos generos do consumo do paiz, sendo-lhe preciso expol'tar.em~nos
depois por sua mesma conta, o que tahez já não
deva tçr agora lugar, por terem mudado as circunstancias, e devendo-se oulro sim indag~r mui
exacta e escrupulosamente se as baldeações forão
com eITeito ao porto 110 seu destino. Terceiro i
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que haja todo o ~ idado para que as embarcações
tenhã{) Guardas, apenas as deixem os soldados
das fortalezas e os Officiaes da saúde. Que as
mercadorias nã(l se desembarquem sem Guardas,
e cO.n certeza de sua quantidade na fórma do
foral, no que ha escandaloso abuso, c que se
faça Çl despacbo em cada l\lesa propria, sem se
commelt~r abusivamente a buarda algum a abertura dos volumes fóra da dita l\Iesa, contra o capitulo 53 do foral, de cujo abuso tem resultado
grande prejuizo á Real Fazenda. Que o Thesoureiro tenba com o 5eu Fiel mesa separada. Que
não consintão por muito tempo as mercadorias
na Alfandega, sendo seus donos obrigados a deso pacha-Ias denh'o de certo prazo.
Que á sabida
haja rigorosa conferencia das fazendas despachadas, nomeando-se hum Official do melhor conceito para assistir a eHa, pelo máo serviço que
se faz nesta repartição, com prejuizo incalcula'~el
dos reaes direitos, não se usanào de lelra de conta
no nnmero dos ,'olumes, val'as ou covados, pela
facilidade que ha no accrescentamento de cifras e
emendas de algarismo, e usando-se com as que
se acharem de mais, das ordens regias que ha a
este respeito. Que se prohibão os embargos dentro da Alfandega, que não he casa de .deposito ,
porque sc deteriorão e perdem as mercadorias,
e daqui'vem prejuizo aos reaes direitos; além-de
ser causa de se empachar a casa que aliás não he
bastantc para o expediente. Que se não fiem os
direitos para se despacbar depois, dando isto occasião a esperas de hum anno e mais. Que se não
permitlão leilões dentro da Alfandega, que ne
casa de ârrecadação e não de vendagem. Que nas
avarias se proceda com mais cautela, pela diminuição que resulta dos reaes dil'eitos., no que tem
ha,'ido escandaloso abuso; e finalmente, quc haja
toda a exacção nas visitas das descargas e em
todo o regimen da Alfandega; l'ecommendandose mui vivamente a "igia sobre a conducta dos
Officiaes, e devassa que em cada anno deve tirai'
o Juiz dos Feitos da Corôa e Fazenda, e ordenando-se ao Juiz da Alfandega que faça principiar o
despacho das mesas á hora do foral, ou segundo
as ordens que lJouverem a este respeito·, porque
consta que principia mui tarde e poucas veres
antes das dez horas, e muitas ús onze, e pOl'" is. o
não ha tempo .rara se conferirem as mercadorias
á porta e sellarem-se, além de haver máo expe• diente nesta repartição. Deste modo-cumprindose tuda- mui escl'Upulosamente, e cuidando muito
o Juiz em evitai' os extravios, e acantelando-os
com assidua e cuidadosa vigilancia, poderá, conseguir-sea melhor fiscalisação que he possivel, á
vista do que costuma acontecer em negocios desta
natureza, cm q~e as paixões da cobiça e avareza
pugnão com a exa0tidão e iptegridade: em fim ,
o Conselho pede estas providencia , não só pelo
bem do real serviço e· desempenho das-suas obvigações, mas tambem para que nãe. cresça o mal,
vendo-se que tomou-se 'conhecimentOl delle e'que
, se não dcu o competente remedia. Vossa Alteza
. Real porém mandará o que fôr servid6~ Rio·, em
22 de Fe,'ereiro de 1811.
Resolução. - Como parece, quanto á.s provi-
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dencias relativas ao melhor menlo da admlllistrdção da Alfandega, para o que o Conselho expedirá as convenientes ordcl1s. Quanto 'II) Ajudautc
que se aponta para o Escrivão da l\Iesa grande a
quem esteja enca1'l'egado o Cartodo, bem como
ás baldeações, melhoramento do edificio, e annexação do trapiche da Cidade, a seu tempo darei
as providencias necessarias. E pelo que toca ao
foral do novo regulamento, o Conselho me PI'Oporá com a bl'eyidade possivel, para eu res Iver
o que fôr servido. Palacio do Rio de Janeiro,
em 28 de Setembro de 1811. - Com a rubrica
de Sua Alteza Real. -&- A elza-se 110 Liv. Iode Reg.
de Consultas do COllselMda Fazenda, a fi. 50 até 54.
ALVARA' DE

28

DE SETEMBR.O.

CoIl. Braz. - Delgado •.

Eu O Principe Regente faço saber aos que estc
alvará com força de lei vÍl'em, que tendo con ideração ao que me- foi presente em eonsulta da
Real Junta do Cammercio, Agricultura, Fabricas e Navegação do Estado do Brazil e dominios
ultramarinos, sobre a incompatibilidade da pro:hihição dos commissarios volante's, ordenada em
mui diversas circunstancias pelo alvará de 6 de
Dezembro de 1'755, com o systema da fl'anqueza do commel1cio-, que me dignei estabelccer
pela carta regia .de 28 de Janeiro de 1808; não
bastando a preenchei' as minhas paternaes intenções o favor concedido á util e lom'avel profissão dos i\1areantes pelos subsequentes alvarás
de I I de Dezembl'O de 1756, e de 6 de No"embl'!) de )788, que m oderárão o rigor daquella
probibição : e ba,'endo mo trado a experiencia
que as cautelas prescriptas nos estatutos da Junta do Commercio Cap. 17 § 50, e no alvará de
7 de Março de 1760, forão quasi sempre illudida pelas notorias simulações com que, em gl'ave
detrimento da moral publica ,. se fazião carregamentos clandestinos e despachos por intel'postas
pesso(ls: querendo remover quaesquer oh taculos á industria, e facilitar aos meus· fieis va allos todos os liatos· legitimos e de boa fé, e os
(lpportunos meio de diligenciarem pessoalmente C01'l'cspondencias directas, tanto nas praças
dos meus reinos·, estados-, dominios e senhorios,. como-dos paizes que estivcrem em paz cem
a minha Corôa; aberta por esta f&rma. iIlimitada
esphera ás suas especulações, em que tenhão de
empl'cgar .aqueIla actividade que distinguio a nação nas mais felhes épocas. da monarcbia: sou'
servido, conformen.do-me com o parecer da mencionada consulta, derugar o refcrido alvará de 6
de' Dezembro de 1'755, e os mais alvarás, ordens
e disposições relativas á prohibição e restl'icção do
commercio dos· commissarios volantes, officiaes ,
mestlJes mal'inheiros e homens de mar; or.denando
que possão todas as pessoas a quem não esti ver, em
razão de seus CaI:gos ~ empregos, prohibida pelas
minhas· lei. semelhante profissão, importar e exportar cumulativamente com 05 homens de negocio as faflendas, mercadorias e generos que
nãQ f(}rem veclados ou' de' estanco real" e di pô
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pe soalment.e, ou por via de consignatarios, das
carregações que filierem, para Toltarem com o
;>
seu procedi cio.
Pelo que mando, .etc. Dado do Rio de J anei1'0, aos 28 de Setembro. de 18LI.-PnDiCIPE com
guarda. ...:.- Com os "egistos competentes.

'.uv ARA' :qB' 2 Dn oUTun.J\0.
, ~oll.' BI:ai.' - Delgado.
1 ,

Eu.o Pl'incipe.Regell te faço sabeI) aos que o pl'esente alvará .de deolaração 'virem', que havendo
,eu deterriiin~do pelo alva I áde 19 de Junho de1809,
que nenhuma quitaçã9 de erdeiro 9U legatario,
por effeilo de testa~~nto, pode se ser aceila em
Juizo, nem se houv!! se por cumpndo o testa·
mento, sem cp.le fo. e a. quitação primeiramente seHada, pagando- e por e te selIo a decima ela
heran a ou legado que eJIectiYame.nte se aLTecadar, não sendo os he.I'deiros ou legatarios desceildentes ou ascendentes do lesl~ldor; e que' o
me mo se pl'aticasse com os hCl'deiros que não
fossem descendentes ou ascenrlente do failecido
abinte'tado " com as diiferenças ex,pressadas no
§ 90 do sobredito alvará: con tando na minha
real presença que muitos testamenteiros, satisfazendo as disposições testamentaria , conser\'ão
indevidamente a parte das heranças e legados
que pertence á minha Real Fazenda, por todo o
tempo que lhes he, e fôr passiveI demonl' suas
contas no respecti"vo Juh.o, procurando sempre
retardar o cumprimento dos testamentos com
prej uizo dos herdeiro? e legalarios, ilem .como
da minha Real Fazenda: e sen(1o necessano estabeleoer providencias p'ai-a que efféotivamente
paguem a minha Real Fazenda, a taxa estabeleci,
da pelo sobredito alvará, as heranç.as e legados
que competirem aos te tamenteiros que forem
igualmente instituidos herdeiros on legatarios,
pois que a p(imeira qualidade o~ não i enta dos
encargos a que eslão sujeitos pela segunda, não
sendo ascendentes ou uesoendentes do testador:
hei por bem ordenai' Oseguinte:
I." OS testamenteit os serúõ obrigado
a entrar 005 cofres da IIlinJla Real Fazenda oom a
parte que lhes pertence, na confo1'midade do § 8 0
do alvarú de 16 de Junho de 1809, sobre as heranças e legados', logo que tize~em pagamento
aos herdeiros c le'gatal'ios~, estes pagamentos ~ó
mente podel'úõ ser feitos por 'quitaç~o passada no
Juizo repecti vo, não sendo 'valiosos os recibos
particulare dos herdeir.os e legatarios, _nem po.
dendo la,rar-:e pOI' e le a quitação fóra do prazo de trinta dia.
2. o Nenhuma quitação de herdeiro ou legataI'io POl' effeit0 de te tamento sel'ú vatida, sem que
con te por huma 'Verba neHa posta, ,que foi paga
a decima da hel!ança Oll legado que ho de ida á
mInha Real Fazenda, antes (\e ser a dita quitação assignada pelo herdeir04'OU legatario: os Esc6vães qt!e o contrario fiz; vem ineorrerÍlõ nas
pena estabelecidas no § ISo do obredito alNará,
e emelhanlemente os .Magi trados que admittirem na contas dos testamcnteil'os quitaçõ s, em

que se mostre n<1o ter siPú. feito ) pagam II .) da
taxa na forma que fica Qi'denado.
5. o O testamenteiro <rue fiz'er q,ualquer pagamento a algum herp.eiro ou legatal'io, sem pri
meit'amente ter p·ago o mesmo testÚnentillro a
taxa imposta no § 8" elb s'obredito alvat'á, n$io
ucará desobriga o em Juizo por hum tal 'Pagámento, e incorrera de mais na pena ~e pagai'
pelos seus bens o decuplo da t~xa, qoe será ilis'do me.5t'no alvará,
tribuiclo n'a fól'rna dtJ ,§;
,metade pIara lO denhl1ciante c Olll'a metaie para
a Real FazenUfi, . '
4,. o Nas mésmas 'penas' est1\lieleddas no § anfecedentc incol'l'eráõ os te tamente"iros que reti'lerem as taxa' devidas á minI a Real Fazenda,
~elos pagamentos das J)eranças e leçados que tiverem feito depois da publicação do' alvará de
17 de Junho de 18óg ale ao presente, sendo-lhes
unic~m~nte perririttido o prazo de tl'inta dias cont~do . de,pois da publicação" déste alvar,á, para,
,dentro delles pagarem as' taxas relativas ás l1e,anas e leg-ac1os qu'e: ~iverem pago até ao i)resente.
5. o O )lCJ'de~ro ql~'e igualmente rÔl"testamenlei~
1'0, não sendb ascCjudenle pu descendente do testador, ser~ obrigado i\ -apresentar 00 J lIizo competente conhecimento efll rórma~ pelo qual mostre
haver feito o devido pagameote á minha Real
Fazenda j e o que s.oncgar o liquido da herança
que arreçadar, em erejuizo da c.ontrihuição a que
he obrigado, i~cOl'J;el'á na, pen.u, do perdimento
da hel'aQça~ a terça pal'te pa.ra o ,depUAciante e
o-rn<,J.is pat'a a minha Real Fazepaa,.
6, o 4- di posiçao do § antec.edente terá lugar a
respeito de todas as her~n9as e legaclos de testameuteiro ,h~vjdos pOl' teHamento depois da puhlicação do a,lvará de, 17 de Junho de ,}809: taes
bel'deiros testamenteiros deverúõ_deolarar OQ Juizo
respectivo o li.qui\lo ç1a herança que üverão, de!1tI'O do prazo de dous aonos, e sómente. no fim.
deste prazo, he que teráõ lugar 'as penas impostas
no § 5".
.
7. o Os Ministl'os, a quem tbca 'Vigia!' sobre- o
.cumprimento do.s testamenlos, e aqllelles perante quem se procede,a inventari<;) .dos>lbeos do fal·
lecido, e á administraçã0 dosl'Ililesmos, 'na forma
dos alval'ás de li de Junho.de.1j66, e'lode
Noveinbro de 18lLO" teráÕ·o. mai01 cuidi,ldo em
fazei' com qu.e 0.5 testamel'ltQS sejão cumpl'idos,no'
p~'ecisD prazo d.e tcmpo que lhes he, concedido,
procedendo logo contl'a .todos os test'amenteTlios'
omis o , na fórma. da ,lei: farÍlõ conclui!' com
amaioI: brevidade os inventauios eadministrações;
sem prorogação de tempo"conoedido para taes.
inJ'ental'ios e administrações, salvo nos casoS de'
ab oluta nece sidadB', que. me-de\'eráõ se!' oonsliltados pelos respecliv,os' tciounaes' para eu ~~Sl.ll
Ter o que me. pareoCl': da,Túõ' pal'te at1nualtnente'
no meu lleahEFI~.rio, e,nas 'Juntas da F37.encl'a'dâs
Capilanias omde,. ser, it1em, dos pagamentos' de'
heranças e legadO'Sique em'cada hUlri·an'llo sé 'fize_
rem no districto. da sua·jut:.i!;dicção: e os Minís'tros ,sujcitos ái.resideilcia serúo obtlgados- a1apre.
sentar nella a competente C'ertidão de a sim ()
havere.m cumprido, e com penas- de iI1habilid~d~
o
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para contirJuaUI<~1 no meu real seniço todos os
que o contrario praticarem.
E este se oumprirá como neIle 'se contém. Pelo
que lo'landlJ, etc. Dado no Palacio do Rio de Janeiro, em 2 de Outubro' de 1811. - PRDiCIPE
com guarda, -Conde de Aguiar, - Com o~ )'rgístos competentes.
ALVAnA' DF.

2

DE OUl' ·BlIO.

Cul!. E.,az. - Delgado.

Eu O Principe Regente faço saber aOs que este
• aharú de declara)iO virem, que havendo 'eu determinado, pel,os ju~tos e pondero o motivos
expl'e sados no alval'ú de 5 de Junho de 1809,
que de 'todas as compras, venda e arremataçõe
rle bens d~ raiz que' é fizercm em todo cste Estado
e dominio~ ultramarino , <e paga se para 'a min11a Real Fazcljda i a de dez pOr cénto do pre, o
da compra, sem. que desta contribuição fo se
i enta pe soa ou corporação alguma, por mais
caracterisada ou privileg'i'ada, em 'conformidade
do qne se achava estabelecido DOS a1l'arús de 24
de Outubro de 179ô e dé 8 de Julho de 1800:
attEmdendo a que e ta minha real dispo ição pude
ohstar ús trao acções commerciae ,quc pehl fà'lta
de cahedaes são feitas a pagamÓnto em prazos
e tabelecidos na oompras dos ben de raiz, e
desejando eu sempre conciliar o intel'esse da
causa pllblica com o com modo dos meus fieis
Yllssallos, e I'acilitar por todos os modo a' uas
li:a'lsacções DO trafico ordinario da ,,,ida civil" com
plena liberdade do direito de propriedade, quan·
to he compati"el com a manutelJção e con.,erYação do Estado: hei por bem, declarando o obredito ah arú nesta parte sómente, úcando em tudo
o mais no seu ilJteiro vigor, ordenar, que daqui
em diante o pag'amel to da sisa das compl'as e
al'rematacõe do hens de raiz se faça, sumente da
quantia que e pagar á rista, continuando a fazere Da occa ião dos pagauJentos futuros, cOJ1forme
fôr aju tado 'em consideração á quantia delles,
que .ómelJ te poclel'áõ er feitos por quitaçãe lanadas em Juizo ~ no Lra lado da escriptuJ'a principal da compra, em que o E criYãO declare que
foi paga a respectiva i a, com pena de nullidade
.de. tae pagamentos e da mesma eSC1'iptul'a principal., na fórma do § 8 do sobrcclito aLvarú, iDCOI'I'el1 lo ,tar)J \;J em, 0<; Es fi,ãos que o contrario
flzc)'l'm, nas mais penas jmpo tas pelas min has
leis.
Este se cumprir~ como nelle se contém. Pelo
que mando, etc. ,Dado no Palacio do Rio ele
Janeiro, em 2 de Outubro de J 81 J. - PnlNCII'E
com guarda. - Conde de Aguiar. - Com os l'egistos competentes.
0
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DE OUl'UllRO •

lIIanuscriplO' aulhenlico.

O Serenissimo Senhor Infante Almira.nte General; tl>manclo em cOllsideração o officio de
V~ S., eID data de hontcm, ol'dena a esse respeito
o seguinte: L o Que V. S. ,combjne d,o modo
TOnIO I.

que lhe fôr po jvel a segurança do pano ca1'1'egado ao Almoxarife coro a actuae' circun táncias locaes do Ar enal onde não II "J1em he
po sivel ter jú, todos o al'mazens neces UJ~O para
recolheI' o varios generos pertencente á quarta
classe. 2. Oue V. S. advirta ao E cri,ão Manoel iUuniz de aranha, que as repr!, ,elltaÇ5ües
de hum Almoxal'ife a beneficio da arrecadação
da Fazenda Real, ·não são inj mio as ao seus
E Gri'vãe , ante sim muito honro a , por lhe
fornecerem novos meios deUes mo trarem a ua
verdade e zelo do b~ do J:eal e,niço, unico
caminhos por onde hum QjIlcial de Fazendjl pódc
merecer a ua e lima; e Sua Alteza deixa ao
bem conhecido ta'lento de . S. acolher ou modifical' e ta' e out~'a emelhantes repr entaçõe
dos Officiaes de Fazenda da Repartição de que
Y. S. he Chefe, tendo sempl'e em ,ista a lei
exi tente' e á falta de tiIs o co tumes e pratica
do Arsenal Real de Li boa. 5. o Sobre a eSCl'evaninhas do Quartel General,
ua Alteza dará
prompta déci ·ão. Rio ele Jan iro, 5 de Outubro
de 181 J .-lgnacio da Co ta Quintella.-Sr. Jo é
Maria ele Almeida.
0

PROVISÃO DE

5

Manuscrip~o

Dll

Ou'l'Ulmo.

anlhenlico.

D. João por graça de Deos, Principe ReO'enle
de Portugal o dos Alga\'ye ,etc. Faço -aber a vó
Desembargador Corregedor do Crime da Cvrtc e
Casa, que cu fui servido determinar, pela·resolução de 25 de Ago to do COIT nte anl1o, tomada em con ulta da Mes1/. do Desembargo Uo Paço,
sobre as conta. que tinhão dirigido á minha real
pre, Ilnça, tanto o Goyernador como a Camara da
Cidade, do l\lal'anhão, além de outra pro videncia que o Verl:\adore , de que o pri01eÍl'o culpado he o Procurador Sebastião Gome da Silva
BerforQ, tem incorrido nas culpas de desobedecerem tanto ii sentença do Ouvidor, como do
Juiz de Fóra, de e a.çrogarem o faze-lo u pender,
ele se con ervarem nos cargo.- xnais tempo ela lei,
de s.e chamarem Senado, Mini tros e TdbuQal,
e cba~arem ao Governador Chefe do E tado e
das atrozes injurias a este lini -tI'O ,atre,'idamcnte
escriptas, em conta para a minha real presença
e que seF-ip ri 'caelo do ÇlrruamelJto da go \'eroança, e fiqnem inhabei para mais não senirem algum cargo da Camara ou Camaras daquel1a Ci..
d~Qe e Capitania do
aranhão. E pela atrocidade
da; injurias e dos,capitulos dados contra o Juiz de
fóra, e que são iodignos ue attenção, fique cada
hum delle, condemnado, para o me~mo Bacharel
Luiz de. Oliveira Figuei,redo e Almeida, na quantia de 500;jj)00Q réis que deyerltõ pagar o dous
que aqLíi se achão" José Pereira da Silva e Sebastião Gomes da Silva Berford, antes de e levantar
a homenagem em qu; e acbão. Pelo que mandovos que chamando perante -vós ao diLos Jo é
Ptreira da Silva e Sebastiã;o Gome da Sihra Berford, lhes intirpeis a minha sobredita resolução,
e mostrando eUes terem satisfeito a mu,lcta em'que
forão condemnados, lhes mandeis levantar a ho)O{f
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menagem em que estão, deprecando-vos para isso
onde convier, Cumpri~ assim. O Principe Regente Nosso Senhor o mandou por seu especial
mandad.J pelos Ministros abaixo assignados , do
seu CODselho e seus Desembargadores do Paço.
João Pedro Maynard da Fonseca e Sá a fez no Rio
de Janeire.., a 5 de Outubro de 1811. -Bernardo
José de Souza Lobato a fez escrever. -Bernal'do
Teixeira Coutinho Alvares de Carvalho. - Thomaz Antonio de Villa-no'Va Portuga!. - Acha-se
'ú {l, 48 v. a 49 v. do Liv. Iode Notação das Ordens
que se expedem pefa ilfesa do lIesembargo do Paço.
RESOLUÇÃO DE

5

DE OUTUBRO.

Manuscripto authentico.

Senhor.-Por aviso de 18 do corrente mez de
Setembro, expedido pela Secretaria de Estado
dos Negocios Estrangeiros e da Guerra, foi Vossa Alteza Real servido, ordenar que esta Real
Junta dos Arsenaes do Exercito, Fabricas e FUÍl~
dições, consultasse cam efl'eito o reCU1erimento
de Antonio José de Freitas, Contra-mestre da
Espingardaria Real; em que o dito representa:
que recebendo em Lisboa ordem pal'a vir para
esta Côrte du Rio de Janeiro, e obedecendo
promptamente, fôra empregado no dito lugar
que exerce, e em que se persuade ter d~sempe
nhado os seus ueveres; mas que não vencendo
diariamente, como sempre fôra do costume pr'a:
licar-se com semelhantes indi viduos, não podia
deixar ue representar o grande prejuizo que de'
tal privação lhe resultava, supplicando por tanto
a Vossa Alteza Real a graça de determinar' que
se lhe conte diariamente (l jornal que pel'cebe :
mandando esta Junta que o seu Deputado informasse sobre a pretenção do Supplicante, o
mesmo Deputado assim o pI'aticou, expondo:
que os 'Contra-mestres do Arsenal Real do Êxer'cito, e de outras Repartições Reaes, jámais receberáõ jornaes diarios, e só o recebem nos' dias em
que trabalbão; e concedendo-se ao Supplicante,
contra a pratica, a graça que pretende como justiça, parece fica direito a todos os mais para
tambem a pretenclerem, da qual, sendo concedida, resultará prejuizo á.Fazenda Real, não devendo por tanto ter lugal' a referida pretenção. Parece á Junta 'lue a p.'etenção do Supplicante não
he deferivel, visto ser prejudicial á Fazenda
Real, como in formou o seu Deputado Intendente, com quem se conforma. Vossa Alteza Real
porém mandar[l o que fôr ser"Vido. Rio de Janeiro, 50 de Setembro ue 1811. -Carlo Antonio apion. - Caetano Pimentel do Vabo.Carlos Jo é dos Rei e Gama. -João Gomes da
Sil eira M.endonça. - iUariano José Pereira da
Fonseca. -Manoel Carneiro de Campos.
ResoLu~ão, - Não ha que deferir. Palacio do
Rio de Janeiro, 5 de Outll,bro de 1811. - Com
a rubrica do Principe Regen~e osso Senhor. Cumpra-se e registe-se, Rio de Janeiro, lide
Outubro de 1811. -Com seis rubricas, do Preidente e Deputados da Real Junta. -RegisJada
a {l. 1) v, elo Li'!), 1°' de Consultas.

RESOLUÇÃO DE

5

DE OUTUB,O.

Manuscripto authentico.

Senhor, -Sendo indispensavel haver huI:') Pa- .
gador no Arsenal Real do Exercito, para pagar
as ferias e despezas miudas, e não se tendo proposto para este emprego pessoa com qualidades
taes que tranquillisem esta Junta sobre a sua
intelligencia, fidelidade e exactidãa, qualidades
que se acbão reunidas no Capitão da Companhia
de ArtiBce , José l\Ionteiro Pimenta, que ge acha
addido e/lectivamente ao mesmo Arsenal, o qual
se sugeita a tomar a seu cargo esta Pagadoria,
por sel'Viço de Vossa Alteza Real: parece a esta
Junta ser muito com-eniente, por economia da
Real Fazenda e utilidade do mesmo Arsenal, que
o sobredito Capitão seja ençarregado da dita Pagadol'Ía, Vossa Alteza mandarú o que fôr servido. Rio de Janeiro, 25 de Setembro de 181 1.
- Carlos Anton io Napion. - Caetano l)imentel
.do Vabo. -Carlos José,dos Reis e Gama. -Mariano José Pereira da Fonseca.~l\lanoel Carneiro ,
de Campos.
Resolução.-Como par~ce, e a Junta assim o
faça executar. Pal\lci{) do Rio de Jimeiro, 5 de
Outubro de 1811, - Com a rubrica do Príncipe
Reg.ente Nosso Senhor. - Cumpra-se e Registese. Rio de' Janeiro, 11 de Outubro de 1811.Com seis rubl'icas. -Registadc( a fi, 9 v. do Liv.
Iode Consultas.
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DE OUTUBRO.

l\laouscripto authentico.

O Serenissimo Senhor Infante Almirante General ordena 'que V, S. mande lançar em de peza
as seis escrevaninhas de prata que vierão para este
Quartel General da l\larinha? e que em se achando de todo prompta a nova casa da Contadoria,
V. S. a faça mudar para ella, entregando a antiga ao 'Erario Regio, V. S. mandará receber do
Cirurgião l\1ot' das Armadas os bilhetes impressos
que ~e mandál'ão fazer para as baixas dos soldados e marinheiros que dos navios armados e da
B~'igada Real se remetterem para o Hospital Mi-,
litar, de que vão inclusos tres exemplares, e V. S.
fará distribuÍ!' huma porção dos que pertencerem
respecti vamente ao Brigadeiro, aos navios e AI'sena!. Deos guarde a V, S. 'Quartel General da
Marinha, em Iode Outubro de 181 1. - Ignacio
da Costa Quintella.-Sr. José Maria de Almeida.
PROVISÃO DE

10

DE OUTUBRO.

Manuscripto authentico.

O Conde de Aguiar, do Conselho de Estado, etc, Faço saber a vós Intendente Geral de
Cayenna e Guiana, que sendo presente a Sua Alte-za Real o PriQcipe Regente Nosso S~nhor, .os vos:
sos officiQs datados em 28 de Feveretr.o ultimo, fOl
seTVido que, na parte respeotiva ao conhecimento do Erario Regio, se "OS declarasse no seu
augusto nome haverem.,obtido a real approvação
todas as arremataçóes e providencias a qu.e tendes
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procedido, pa a segurança e melhoramento da
adrolnistração e arrecadação da Fazenda na sobredita Colonia, parecendo todavia não ser conforme ,á paternal protecção que Sua Alteza Real tem
prodigalisado a favor de todos os ramos de inq.ustria, e trabalhos proficuos dos seus vassallos,
que se estanque a "venda da aguardente de cana,
obrigando os seus productores a entrega-la por
hum preço inalteravel no deposito que para o referido fim se tem ahi erecto, e que deveria para
logo ~xtinguir-se, quando circunstancias mais
attendi veis que o mel'o lucro que, o patrimonio
regio pôde obter com este monopolio, não justifiquem plenamente a sua conservação, o que
Sua Alteza Real deixa ao vosso arbitrio, confiando no zelo com que o servis, que procurareis
conciliar os interesses momentaneos com a utilidade geral e permanente. E por quanto tendes
representado assim a irregularidade com que do
Pará se recebêrão algumas das quantias consignadas fi manutenção dessa conquista, como a falta
de moeda metallica para occorrer principalmente
ás pequenas transacções e pagamentos dos soldos
militares: houve Sua AlteM Real por bem ordenar, que a Junta da Fazenda do Pará, de acord.o
com ,·osco, faça as necessarias remessas pela fórma que lhe requerestes, em moeda ou em geneI'OS, ou .cumulativamente nas épocas que' vos
parecerem mais adaptadas, autorisando-vos finalmente a admittir até nas transacções da Real Fazenda, não só toda a moeda propria do Reino de
Portugal -e Capitanias do Brazil, mas até a das
nações estrangeiras, correndo porém a ultima
pelo seu valor intrínseco, e ficando na intelligencia de que em occasião opportuna se remetterá
do Real Erario desta Côrte certa porção de moeda
de cobre para ser ahi emittida e accelerar a ch-culação, liervindo de subsidio ás despezas da Real
Fazenda. O que tereis entendido e executareis.
João Carlos Corrêa de Lemos a fez no Rio de Janeiro, em Iode Outubro de 1811. - Francisco
de Paula Cabral de 1\1ello a fez escrever.-Conde
de Aguiar. - Ea;tl'a1lida do Liv. 2 de Reg, GeraL das Ordens ea;pedidas ás Junt~ ~e Fa~ellda, a
fi. 115 v.
0

DECRETO DE

12

DE OUTUBRO.

CoI!. Braz. - Delgado.

Havendo, por alvará de 9 de l\1aio de 1810,
fixado a época depois da qual se ha de considerar prescripta a di vida antiga com que se acha
gravada a Real Fazenda da Capitanía do Rio de
- Janeiro, para com esta sauda,'el providencia estimular os competentes credores á apresentação
dos titulos ou documentos respectivos, e facilitar-se o conhecimento da importancia total da
mesma: e querendo, quanto antes, dar circulaçã@ aos capitaes representados pelas sednlas ou
, titulo,s, que já se tem legalisado, e não giriio no
• , commercio pela falta de apuração dos que ainda
restão por liquidár, não s6 afim. de que naturalmente passem a prestar auxilios aos trabalhos
nacionaes que desejo proteger, m.as- tambem para

(,.)5

dar aos meus fieis Hssal10s mais huma irrefragavel demonstl'ação do q'lanto desejo que invioIavelmente se fação os pagamentos concernentes •
as tl'ansacções celebradas debaixo do meu augusto nome: hei por bem ordenar, que no Real
Erario do Estado do Brazil se processe annualmente huma folha, em que se compreàendão todas e quaesquer quantias pertencentes ii sobredita divida antiga, que se mostrarem legitimada6
perante as autoridades que tem sido, e ora são
encarregadas deste exame, satisfazendo-se pela
mencionada fo-Iha aQs proprietarios das addições
na mesma contempladas no fim de cada hum
anno, a correspondente importancia de seis por
cento, metade dos quaes seráõ considel'ados como
premio ou gratificação pela demora do pagamento; applicando-se a outra restante metade á
amortisação do Capital cumulativamente, e sem
precedencia ou attenção á antiguidade e as~enta
mento das re.spectivas addições das sedulas,
contando-se o vencimento dos sobreditos seis por
cento do Iode Janeiro do anno proximo futuro de
1812 em diante, seja quál fôr a data 'em que tiverem sido ou forem para o futuro legalisadas,
O Conde de Aguiar, do Conselho de Estado e
Presidente do Real Erario, o tenha assim entendido e faça executar com os despachos necessarios por este decreto somente, sem embargo de
quae~quer leis ou disposições em llontrario. Palaeio do Rio de Janeiço, em 12 de Outubro de
1811. - Com a rubrica do Principe Regente
Nosso Senhor.
.
DECRETO DE

16

DE OUTUBRO.

Maouscripto autbentico.

Attendendo ao que me representou o Dr. João
Severiano 1\1aciel da Costa, Intendente Geral da
Policia de Cayenna, hei por bem e por gl'aça
especial, que não servirá de exemplo, que além
do ordenado de 2:000~ooo de réis que vence
pelo dito emprego, por decreto da sua nomeação
de 10 de Junho de 1810, ha,ja de perceher mais,
a titulo de ajuda de custo, em cada hum anno , a
quantia de 800~ooo réis, pagos pela folha ci vil
das rendas reaes da mesma Colonia. O Conde de
Aguiar, do Con;elho de Estado, e Presidente do
meu Real Eral'io, o tenha assim entendido e faca
executar com os despacbos necessarios, sem embargo de quaesquer leis ou disposiçõe em contl'ario. Palacio do Rio de Janeiro, em 16 de Outubro de 1811.-COm a rubrica doPrincipeRegente
Nosso Senhor, -Extrahido do Liv. 5° de Reg. de
Decretos dos annos de 18) 1 a Outubro de 1814,
a fi. 52.
PORTARIA DE

17

Manuscripto

•

DE OllTUBRO.

~utbeotico.

mm. e Exm. Sr. - O Pl'incipe Regente 'Nos o
Senhor manda remetter á 'Real Junta da Fazenda
dos Arsenaes do 'Exer~ito Fabricas e FundiçZes,
Õ incluso reqtteri~ento e documento íuoto dos
Officiaes do Almoxarifado do A:rsenal Real do
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E~C1'cilo, aos quaes a Junta farà decl arar que,

2. ° Para ovitar qualquer incom'e.ü I
o
ao ,que e achão actualmente no caso
de 'Le pri vilegio que a ordenação do
s
dava, e que daqui em diante nesta p'a
n 'e
fica ce arHlo, sou servido declarar,
. e
se acharem nesta circun tancias, só I
r
obl'tigados a com parecer' (~m J uil.O dou , n" epois do dia da publicação deste aharb., e não antes, ücando-se entendendo que para o fu,turo o
pl'i:vileg'io, lo chamamento em tal caso si;I.L1everá
Ref:. de Avisos dirigidos d Junta da Fazenda"dos Ar- dUl'ar dOll ai no., depois que o mesmo ti'Vcr efsellacs do. Ea;ercitv, li'abl'ioll.s e,Fundições.•
feito, a fim que não resulte damno ou prejui7.0 aos
que por tão justo motivo se aobão 'impedido de
comparecel'..
ALVABA', D~ 21
DE OUTUBRO.
;;
,3.°, Sendo à restituição in inteO'I'UII1, quanto ao
privilegio de aUSlll1tes por cal,lsa d;a republica,
Coll. B.raz.- Dclgadll.
isto he, do meu rea.l eniço, ómente concedido
"
~
En o PrinGipe R~gente faço sabe.l' aQs que c, te ao que com autoridade publi'ca, e pOI' causa do
aI varú COpl força de lei virem: que hav~ndo-me cémmodo le interesse' puhlico se achão au ente ;
ido preSélJtes, e considerado pom p~fiSoa do SOIl ,'crl'ülo ueclarar que dey'em -gozai' ue 'te primeu Conselho, e outros lUiqi tro? dOlltos, e+pe, ,'ilegio: 1 ° os que se achão auseo tcs n o exercito
I'imcntaclo, e· zelQso.s do !ierviÇO d:l:J Deos e, m u,
em Lempo de guerra, pelejando' com. o inimigo,
c do bem COUllUUm do meus. ,'assai o , fllle me 0U pmL' semelhante e ,tão justa causa fÓlta do luparecea cons,ultar, os grave, incOlHenientcs que g'al'} p;wa onde são Citados a compareoer; 2~ todos
poderião re ulMr da litel:al intelligencja do § 5° os que se'achão ausentes emembaixauas, leg'açõ~
do til. 10, do Iiv. 5~ 4a ordenação, onde e cüspõe e Gommjssõas extraordinarias e temporarias de
que o que forem citaçlos para re~pondel' em Juizo,
qu,aJquer batureza que sejão, e cuja duração póde
e ante forem chamadp pelo Rei fli\inha ou Prín- ser de qualquer modo definida; ficando porém
cipe, não erão obri "'ados a comparecer, e o lu- exoepluados de gozarem lle te pri viJegio o que
gal' oude o Rei, Ptainha ou Principe e ti \ er, fpr .se acharem au entes em embaixada , lega~;õ s e
di tante da(luelle para onde ('orão citado ,durante oommi õe ordinaria, porque neste ca o se não
o tempo da sua ida, estada ou tomada, e mai' pode suppôr que a urgente necessidade-do e1'Viço
uoo dias para repou 'ar (se a dislancia dos luga- publico oS' obrigue a não comparecer cm Juizo;
res fór mais de ,inte les'oas, e hum dia e mI' e que á' partes que tiverem direitos que I'ealisar,
meno ) o que nos casos de chamamento inuefi- lhes pude sermuito projudicial semelhante uemora.
uido, quanto ao Lempo, e ,á dista11cia do lugar,
4,.0 Em·todos ps casos ue embaü:auas, legações,
podia vil' a ser lia partes de grave damno, pela c0mmi sões ordCnarias : sou senido declarar, que
total sll pensã,Ó' que l'e uJl'a \'a de p'oderem reali ar- uão.de\'eter lugar contra o ausente a citação em
se O' dít'eilos, pois llue nao poc1i.'io citar O que começo de lemanda, eguindo-se a e te. re peito
as-im se acha-rão ch'ãmados, m'uilo mais quando o que e acha disposto no lh'. 3° til. {~n da ordecircullStancias ·impcrio a , e de que po a depennação do Beino obre o que rierem á Côrte com
deI' a alvação da ~Ionarchia, CJ,uae a prc entes,_ embaixada, que tambem he cohereóte ao (fIle e
ponel'{iô obrigar-me a mim, é o'}>ode'l'áõ Lariiliem
acha di posto no li". 3° tit. ~5 § 5° das recona meus su~ces prcs, a muuar temporariamente ii
,encõe .
Ulinha C Citt'e, : é tcndo lambem outro im em conP"elo qne mando, etc. Dado no Palacio do Rio
sHloração ~vitar d aqu os, qtle 'se derivão da inde Janeiro, em 21 de Outubro de 1811. -Pnni'CIPE
di, creta applic'açãll' ao ~'riYilegio do que se achãp
com gqarda. - Conde de ,Linhares. - Com os Reau eAtt! ,-,por cal
da re'Publica: sou s('l;,~à'o, gistos competentes. I
em ueclaraçá e aiupliação do que se acl~a di J?6 to
na ordenação do B.eiho e direito commum, ordeRESOLUÇÃO DE 23 DE OUTLBRO.
naI' o seguinte, que malldo inalteravelmentc 00ervar.
l\Ianuscripto autbcntioo.
1,° Ordeno que fique em inteira oh erYaTIcia O
§ :J0 do til. lodo li". 5° da ol'dena~ão pal:a QS
Senhpr, - por esta Real Jlll1ta da Fqzenda dos
ca'o oruinatio' de chamamento, quando não
Arsenaes do Exercito, Fabricas e Fundiçõe , rehaja mudança indeunida de Côrte, e que o mespr~sel)i9-u o seu Deputado The ol1l'eiro, i\~ariano
mo chamamento não exceda o temPlo de seis me- José Pereira da Fonseca, faz.er-ll1e 'ndi pensavel
zes. Quando e~ceder este periodo de tempo, e
hulp Fiel PagadoT que o cO'ldju"e nas l'uocções
quando haja mudança de Curte, e que seja por
do ~esmo cargo, prop,ondo ,para este emprego
tempo indefinido, então sou,.servido limitar o pri- a Jos~ Bel'Oal'Cles l\10rei.ra~ pessoa que abona por
vilegio de não re pond!lrem em Juizo fOra do
ser de reconhecida probidacJe. Parece á ,Junta ,
luq:ar O!' de a Curte residir, ao tempo delermique, ,'ista a pn,oi ão que com effeito ha, e reprc- •
nado de dous anno , findos o quaes ces ará o
senta o dito Deputado Tjl-esoureiro, de 11um Fiel
prh'ilegici, e cada hum será Qbrigado a conwa- Pagador p'lra o coacljural', seria util cr-ea,r-se o
reCel' em 'Juizo, segundo rôr
direito.
~obredito empre$o, com p or.de.q.ad.o annual de

pelo ah'ará da lia reaçãj), eUe, não devem perceher emolumento algum; quando porém a Junta
entenda ~ue lle de rigoro'a ju tiça concederem-, e
el).101umentos aO supplica,ntes, derel'á oonsultar
com eIl'e i to o que parecer, para ser p~'tlsenle a Sua
Alteza ReaL) Deos guarçle a Vo a ExceJ1eHQia.
Palac,io do :Rio de ,laneiro, em 17, tle Ontubl'O de
'181 I. Conde de Linhare . -;-,Sr' Carlos Antonit l'apion.-Ac/in.-se a (l. 49 IV. do Li?;. l° de

ta

ae

r.

ANNO DE 181J.
200:jbOOO réis, sendo para elle provido o mencionado José Bernardes Moreira. Vossa Alteza Real
porém mandará <T'que fôr servido. Rio de ,Janeiro,
I I d"Outubro de 1811.-Cades Antonio Napion.
-Caetano Pimentel do Vabo. - Carlos Jo.é dos
Reis ~e Gaala. -João Gomes da Silveira 1Ilendonça. - Mariano José Pereira da Fonseca.l\lanoel Carneiro de Campos.
Resolução. -Como parece, e a Junta assim o
faça executar. Palacio do Rio de Janeiro, 25 de
Outubl1o de 181 1. -C0m a rubrica do Pl'incipe
Regente Nosso Senhor. - Cumpra-se e registe-se.
Rio de Janeiro, 8 de Novembro de 181l.-Com
seis rubricas, do Presidente e Deputados da Real
Junta. '-- Registada a fi. 16 v. do Liv. Iode Consultas.
RESOLUÇÃ.O DE

23

DE OUTUBRO.

l\fanuscripto authentico.

,Senhor. - Por occasião da representação do
Tenente General Carlos Antonio Napion, que com
esta sóbe á augusta presença de Vossa Alteza Real,
na q~al expõe o máo estado em que se achão as
baterias das Fortalezas deste porto, e o trem de
artilheria exi.stente no Arsenal, por estarem as
oflicinas quasi sempre occupadas com outros trabalhos impropl'Íos do me mo AI'senal, ponderando
a importancia de se acudi!' com preferencia aos
objectos da defeza do E tado, nas actuaes circuns\ tancias, e poder-se fornecer de petrechos de guerra os mais portos e Cidades mal'Ítimas da costa
do BI'azil e dominios ultramarinos, e ta Junta se
v8 na necessidade de recorrer á Vossa AIteza Real
e representai' a urgencia que tem ,o Ar enal do
Exercito de dinheiro para pagamento das fcrias e
dos generos e materiaes necessario ; a impossibilidade de poder-se empregar os artifices e operados nos trabalhos essenciaes e jndi pen aveis para
o fornecimento do Exel'cito e Fortalezas, pelas
diversas applicações a que são elil'Ígidos na execução de muitas e dilferentes obras, inteiramente
alheias do fim para que he de tinaelo o mesmo
Arsenal, e em que deya ser exclusiyamente occupado; e finalmente a incapacidade do local, para
a extensão dos objectos dos seus trabalho , arrecadação dos materiaes precisos para a continuação
deHes, ordem e collocação das officinas, armazens
e mais casas necessal'Ías, para o arranjamento de
innumeraveis artigos proprios de semelhantes estabelecimentos, os quaes elevem ser dispostos regular e simetrycamente, para se evitaI' confusão,
e se acharem promptos liO mcsmo momento em
que forem nece sarios, parecendo a esta Junta
indispensavcl reunir-se o local do Calabouço"ao do
Arsenal, e fazer-se algumas obras precisas, paI'a
maior largueza, commodidade e segUI1ança do
mesmo Arsenal. 'zelo, verdade e franqueza com
que esta Junta se propõe a desempenhar as suas,
obrigações, e a não dissirimlar cousa alguma' que
possa tender de preserite ou para o futuro a prejudicar a segurança do Estado e o sen',iço de Vossa
Alteza Real, a devem justificar na augusta presença, pela frequencia das suas representações,
as quaes necessariarpentll 4everáõ ser repetj.das
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pela importancia dos objectO que estão a seu cargo, e urgente necessidad .. das reaes d"terminações
e providencia. Vo sa Alteza Real mandarit o que
mI' senido. Rio de Janeiro, I I de Outubro de
1811.-Carlos Antonio rapion,-Caetano Pimentel do Vabo, -Carlos José dos Reis e Gama.
-João Gomes da Silveira Mendonça. -l\lariano
José Pereira da Fonseca. -1\13noel Carneiro de
Campos.
Resolução. -Como parece, quanto a dever-se
diminuir e fazer cessar quanto 1'Ó[' possivel toclos
os trabalho que nãO"forem proprios do excI'cito
l: do que toca á defeza das Capitanias do Brazil,
que só se deverái? fazer quando autorisados por
especial ordem minha; e quanto ao Calabouço,
mando que se incorpore no Arsenal; e á competente repartição, mando expedit' as. necessarias
ordens para se remover do dito sitio o Calabouço,
ficando o terreno para o Arsenal Real. Palacio do
Rio de Janeiro, 23'de Outubro de 1811.-Com
a rubrica do Príncipe Regente o~so Senhor. Cumpra-se e registe-se. R.io de Janeiro, 8 de Novembro de 18 I 1. -Com seis rubricas, dI) Presidente e mais Deputados. -Registada a fi. 17 do
Liv. Iode C011Sultas.
RESOLUÇÃO DE

23

DE OUTUBRO.

Maouscripto authentico.

Senhor. -Em ob~ervancia do aviso expedido
pela Secretaria de Estado dos Negocios Estrangeiros e da Guerra, com data de J 9 de Julho deste
anuo, procedeu est~ Junta ao exame ela despeza
annual do AI'senal Real do Exercito, Fabricas e
Fundições, Fortaleza e Casa das armas da Conceição e dos Escaleres, para formar o orçamento
dos fundos com que deve assistir o Real Erario
para as mesma dcspezas, Para este fim se colIigirão as relações de despeza que com esta sobem
á augusta presença de Vo a Alteza Roal, das
quae se inure serem necessarios 110:000:t/Jooo
de réis, para hum anilo. Desta quantia faz-se indi~pensavel que em cada hum mez entregue o Real
Eral'Ío adiantada, a quantia de I :4oo:t1Jooo réis,
para a despezas miuda dos Ar enaes do Exercito
e Fortaleza da Conceição, mantimentos dos escravos e pagamento dos Indios, empreg dos nos
escaleres, despe:r,as estas que, por urgentes, devem ser pagas mensalmente e sem failencia. As
ferias dos operarios tem o egundo lugal'. ElIa
importavão o anno passado em 4.0:660<J'j)74o réis,
e se devem das deste anno 15 :g4g:t/J685 réis. Os
ditos operarios, pela sua miscria e pobreza, não
podem supportar grave demora no seu pagamento,
subsistindo dos seus jornaes, que ão muito menores do que poderião haver se traba)hassem nas
officina~ particulares. Neta ordem de,'em tambem
considerar-se os empregados na CQntadoria, Secretaria e Intendencill dos Armazens, e em outros
lugares subaltern os,cujos ordenados, por modicos,
merecem ser contemplados nas consignações do
Real Erario aos quarteis, con forme o seu vel'cimento. A despeza das folhas dos generos comprados PO]) gr.os50·, e que esta Junta anlia em
.
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55: 145:t/J620 réis por anno, tem o terceiro lug!ir:
elia póde ser satisfeita r; prazos mais ou menos
largos, porém certos e necessarios, e a entrada do .
dinheir<r para taes pagamentos deve ser infallivel
no periodos assinalados, sem o que esta Real
Junta não poderá obter vantagem alguma para a
Real Fazét1da, nas compras que fizer, nem merccerúõ creclito os seus ajustes e promessas, fmstrando-se desta maneira todas as esperanças que
ella tem concebido de poder eífeituar as ditas compras por preços benignos, reduzindo-se esta des(peza pela praxe de pagamer:tos cerLos, em épocas
determinadas, e conforme a ordem dos tempos.
Do sobredito orçamento resulta seremnecessarios
para os quatro mezes de SeteIl?-bro, Outubro, Novembro e Dezembro deste anno, 50:84:t:t/J887
réis, incluindo-se nesta quantia a imporlancia das
lerias que e devem dos mezes de' Maio, Junho,
Julho e Ago to, que importão em 13~949:t/J685
réis. A me ma Junta julga c'oI;lveniente declarar
que oste orçamento se limita sómente ás despezas
ordinarias, taes como as do anno preterito, porém que esLe mesmo orçamento será muito dimrnuto, se sobrevierem despezas extraordinarias. A~
1'i ta do exposto ~ Vossa Alteza Real mandará o
que fôr serviçlo. Rio de Janeiro, 18 de Setembro
de 181 I. - Carlos Antonio Napion . .:- Caetano
Pimentel do Vabo.-Carlos José dos Reis eGama.
- iUariano JQsé Pereira da Fonseca, -1\1anoel
Carneiro de Campos.
Resolução. - Como parece, e mando remetter
ú Junta o, que o meu Real Erario se propõe fazeI'
em consequencia da minhas reaes ordens. Palacio
do Rio de Janeiro, 23 de Outubro de 1811.Com arubrica do Prínci.pe Regente Nosso Senbol'.
....:. Cumpra-se e registe-se. Rio de Janeir'o, 12 de
Noyembro deAIS11.-Com cinco rubricas, do
Presidente e Deputados da Real Junta. - Registada a {l. 5 v. do Liv. Iode Consultas.

galena dá cento c dez libras de cnu n, lt' J1l e'
sete onças e nove grãos de prata, p d 11 o-s l . peliar todas as semanas cem quintae' e clllmbo,
e extrahir-se em prata o yalO"l' de 6{\o ., 000 réis,
bastalldo para isto hum pequeno esl LelecilJ" nl ,
00 caso de não haverem grandes di! l!!lalle: o
lavra desta riquissima mina, comprl e te l1o-se
o mesmo Sargento Mór a principiar num'tal estabelecimento pava a extracção do chumbo e da
prata, com a pequena quantia de oiuco mil crusados: foi Sua Alteza Real servido ordenar que se'
proceda não só ao exame de tedos os ,metaes de
cuja lal'ra se possa tirar vantagens, mas ao estabelecimento proposto pelo· Sargento Mór Guilherme de Eschweg, para a' extracção da prata e
chumbo da galena de 1\bieté,. deduzindo-se do
real quinto do ouro em pó, ou do' producto dos
novos impostos, as quantias que necessarias forem
a estes fins, e ficando a Junta encal'l'egada da
mais escrupulosa fiscali ação, sobre as despezas
que se fizerem, e de que deverá daI' cOllta sepa~ada, e com toda -a individuação ,. ne' fim de cada
hum anoo, pela l\1esa do Re~1 Eral'Ío. E porque
convirá que se procure evital~ qualquer imperfeição que haja na fuodição do· ouro em pó, e as
despezas que possão julgar-se superfiuas na's casas
das Iotendencias do ouro dessa Capitania: foi
tambem servido ordenai' o mesmo Senhor, que
essa Junta facilite ao so,bredito Sargento Mór
Guilherme de Eschweg tudo o que lbe fôr necessarjo para intei.ro conhecimento do que se pratica
nas casas de fundição do onro, far.endo constar
na l\Iesa do Real_Erario {) resultado deste' exame,
a fim de que' Sua Alteza Real ha>ja de dar as providencias que forem do seu reaI agrado. O que
tudo a mesma Junta terá eutelldido e executará.
Vasco Henriques de Amorim a fez no-Rio de Janeiro aos 2!~ de Qutubro de ,811.-Antonio \\larjano de Azevedo a fez escrever. - Conde oe
Aguiar. -Ea;~rallidq, a {l. 9"3 v. elo Liv. 2 de Reg.
de Provisões r.a;peelidas pela Conta<101'ia Geral da
segl.t1lda R.epartipão do T.heSOLLl'o.
0

PROVISÃO DE

24

DE OUTunRO.

l\Ianuscrípto. autbcntico.

O Conde de Aguiar, de Conselbo de Estado, etc. faço saber á .Junta da Administração e
rrecadação 4a Real Fazenda da Capitauia de
Minas Geraes: que sendo presente ao Prioc'ipe
Regente osso Senl1ór o oillcio que o Govecnador
e Capitão GeQe.ral de sa Capitania dirigio ao !\'linUl'o e Secretario de Estado dos Nego(,'Íos, Estrangeiros e da Guerra; em data de 20 de Setembro
ue te aon o, sobrQ as vantagens que se poderião
tirar 00 exame da mina de cobre do iaficionado,
da 00 enxofre e ferro do sitio de Antonio Pereira,
e outro minerae que a cada passo se enContrão
na vi inhanças de Villa Rica; e bem assim do importanlis imo exame das dill:erentes e muito l'icas
minas do Abaieté, fazendo-se digna de toda, a
con ideração a galeoa que rlleste sitio existe em
grande abuodancia; e constaQdo oa real presença,
peja conta dada ao obredito 1\Iinistro e Secretario
de E tado, em 19 de Setembro de. te anno, pelo
ar,yento iU '1' do reaLGorp'O de Engenheiro, Guilherme de E chweg, que cada hum quintaljde ta

AVISO DE

30

DE OUTUBRO.

eoll. Braz.

O Príncipe' Regentk Nosso Senhor manda I'emetter ao Juizo dos Feitos da Real Corôa e Fazenda, o auto de sequestro feito nos bens d;
Hugo Ferraz VenaMe, que havia sidG en viado
aQ Real Erario em observancia do a,iso de 22 de
Janeiro do COl'l'eote ao~o; e determina o mesmo
Senhol', em oonfol'midade do alval'{t de 20 ~Ie
Maio de 1802, e da real resolução de 7 l1e Setembro de ] 805, publicada no edital de 8 de Outubro
do mesmo anno, que esta e todas as mais causas
direcLa ou indirectamente, ainda de incidentes
relativos á Real Fazenda que não estiverem já de
t0do fioalisadas nesse Juizo da Corôa, e se acharem pendentes ainda pGr qualquer modo de final ~
sentonça, sejão 1'emovidas para o Conselho da •
Fazenda, aonde privativamente compete a sua
deoisão. Deos gUal'de a Vm. Palacio do Rio de
Janeillo, a 50 de Outubro de 1811, - Cond.e de

ANNO DE 1811.
Agu·ar. -SI'. Joaquim de Amorim e C.astro.Acha-se no )'egislo da Contadoria Gel'al da segunda
Reparti(:ão do Real El'ario. a fi. 97 v.
ALVARA'

DE

31

DE OUTUBRO.

Coll. Braz.

Eu o Principe Regente faço saber aOS que este
alvará virem, que tendo-me sido presente em
consu1ta do Conselho Ultramarino, os justificados
motivos pelos quaes merecia ;iel' Cl'eado em
Villa o Julgado do Arraial das Aldêas Altas da
Comarca e Capitania do l\Iaranhão, e ser exercitada a jurisdicção civel, crime e dos orfãos no
seu territorio, por hum Juiz letrado; o quaL, em
resolução da mesma consulta, houve logo por
bem de nomear: e -sendo-me tambem presente,
em consulta da illesa do Desembargo do Paço
deste Estado do Brazil, quP. ha,'endo eu nomeado
outro Juiz de Fóra para o referido lugar, houvesse por bem se expedissem os despachos necessarios para ter effeito a sobredita graça; e confor-·
mando-me com o parecer da mesma consulta,
hei por bem fazer mercê aos moradores do Julgado das Aldêas Alta de o crear p.m Villa, com
a denOminação de Villa de Caxias das Aldêas Altas; e crear na mesma Villa hum lugar de Juiz
de Fora, do Civel, Crime e dos Orlãos, para
exercitar a jurisdicÇiiO ordinaria que ao mesmo
cargo compete na.fórma das leis do Reino.
Na sobredita Villa de Caxias das Aldêas Altas
será a Camara composta de tres Vereadores e
hum Procurador, a cuja eleição se procederá, e
á eleição de dous Juizes Almotacé , os quaes
observarllõ os regimentos que lhes estão e tahelecidos pelas onlenações e leis do Reino. E a dita
VilIa gozará de todos os prh-i1egios, prerogativas,
autoridade e franquezas que pelas minhas leis
competem ás outras Villas : e os seus morarlores
concorrerilõ com os das mais VilIas daquella Co- •
marca e deste Estad o, com os mesmos púvilegios
e isençõe sem differença alguma, excepto naqudles que precisão de graça especial. E concluidos que sejão os actos necessarios da creação
e mais estabelecimentos, poderáõ requerer, e se
lhes passará carta em fórma por mim assignada
e passad,\ p Ol~ minha Chancellaria para seu titulo.
O termo da mesma Villa será composto do Julgadó das Aldêas Altas, do Julgado de S. Bernardo da Parnahiba, e do Julgado de Pastos Bons,
em ql:lanto eu assim o houver por bem; e os moradores de todos elles gozarúõ dos mesmos privilegios dos moradores da dita ViUa de Caixias e
seu termo, para entr<lpem nos eargos da governança deI la SC;D1 differença de llUns a outro,. além
do que prescreve a lei do Reino; ucando eJktinctos os Juizes de Julgado, e eleg~ndo-se os Juize;s
dos lugares na forma da ordenação.
O Juiz de Fóra terâ -o orrlenacJp, propinas e
emolumentos que- pelo alvará de 8 de Maio ele
• de 1811 fui st;n'ido estabelecer para o lugar de
Juiz de Fóra das Villas da Paroahiba e- Campo
Maior, que he COllfinante. E hei outro sim por
bem de crcal' na mencionada illa de Caixi<lS dou-s
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ollicios de Tabellião do Jtfdicial e Notas, a hum
dos quaes sel'áõ annexQ,S os omcios de Escrivão
da Camal'a e Almotaceria, e ao outl'O o de Escri·
vão dos Orfãos; a sim como tambem l.averá os
oflicios de Alcaide e S\'ll~ Escri I'ão, que hei pOI'
bem crear, os quaes seráõ providos na fÓl'ma da
ordepar.ão e leis do Reino. E os renWroentos e
patrimónios da dita Villa poderáõ estabelecer-se
na fÓl'ma concedida para as outras ViIIas pelo
alYará de 27 de JullJo ue 1811,
E este se cumprit:á como neUe se contém, etc.
Dado no Rio de J alleil'o, a 31 de Outubro de
1811. -PnINCIl'E com guarda. -l\Ial'quez ue Angeja, Presidente. -Com os )'egistos competentes.
PROVISÃO DE

9

DE NOVEMBRO.

Manuscripto autbentico.

O Conrle de Aguiqr, do ConseUlo de Estado, etc. Faço saber á Junta da Administração e
Al'recadação, da Real Fazenda da Capitania do Rio
Grande de S. Pedro do Sul: que o Príncipe Regente Nosso Senhor, pOI' decl'eto de 21 de Outubro
proximo passado da copia inclusa, a5signacla pOl'
Antonio 1\Iariano de Aze,edo, Contador Geral da
segunda Repartição do Real Erario; foi servido
crear o lugar de Feitor da l\1esa da Abcl'tura da
Alfandega des a Capitania, e nomear para o exel'·
cei' a Thomaz Prestes de Paula Baneto, com o
ordenado annual de 400:t/Jooo réis, pagos pela
folba competente, e na forma do referido decreto.
O que se participa á mesma Junta para sua intelligencÍ'a, e para as im o cumprit·, mandando-lhe
ç1ar posse do dito lugar, e fazer o a sentamento
na fOl'ma do estilo. Vasco Henriques de Amorim
a fez no Rio de Janeiro em 9 de Novembro de
1811. -Antonio l\lariano de Aze,edo a fez c'cre"er. -Conde de Aguiar. -Emil'altida a fi. 95 do
Liv. 2° de Reg. das P)·ovisões. empedidas pela Contadoria Geral âa segunda Repartição do Tttesouro.
RES0LUÇÁO DE

12.

DE NOVElI'lBRO.

l\Ianuscripto autbenbico.

Seoho-r.-Por 'avise-expedWo pela Sccretal'Íade
Estado dos Negocios Estl'angeiros e da Guena, de
15 do corrente mez, foi Vossa Alteza Real senido
0rdenar,. que esta Junta da Fazenda dos Âr enaes
do Exercito, Fabl'icas e Fundiçõe;;, con ulta e
c-om elTeito o que lhe parecesse obre o r querimento de seu Deputado Cont<ldo'l', Manoel Carneiro de Campos, em que o mesmo expõe que
tendo Vossa Alteza Real nomeauo, por decreto de
I I de J uIbo proximo pas ado, C.ontador de ta
Real Junta, requel'êra em con equencia, no fim
elo terceiro qual'tel deste mesmo Tribunal, o pagamento dos seus ordenauos venoidos; o qual
mostrandó-se indeciso sobre a época de que deveria maodar pagar o supplicante, ol'denára que
requeresse immediatamente á Vossa Alteza'Real'
que por tanto, com o roais profundo respeito recm'ria á Vossa Alteza Real, rogando-lhe qu" j':'
que elle el'a o IJJnico Chefe de Repartição de Faz.enda que não gOll1ava do indulto geral,. dc ,ser
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pago a quarteis adiantados, como acontece em
PROVISÃO DE 12 DE N01 :ErtUJRO.
toda a repartições de eemelhante natUl:eza, se
IIlanuscripto authentic
digne mandar se lhe faça a conta aos seus ordenados df;sde o dia do real decreto, que he aquelle
D. Jóão por gl:aça de Deos, Pri I 'pe Ue(3nte
com que Vossa Alteza Real o principiál'a a consi- de Portuga,l e dos Algarves, etc. r ço !ia' er aderai' empregado na dita Repartição., graça esta vós Deseinbargador Ouvidor desta . n!l c.. Qlle
que não . concordava com a pratIca do Real sendo-me presentes.os requeriment
q f~ o
El'ario e mais Tribunaes dE Fazenda, mas que era Vi. conde de VilIa-nova da Rainha,
. l1anoel
tão ~ropria da gra?deza de .Vos a Alteza Real. João Locio, Joaquim José de Souza Lobato, e
Dando-se vista do díto requerUIl.ento ao Deputado Luiz Antonio de Faria Souza Lobato, me ~edião
Procurador Fiscal, o mesmo respondeu: que ainda cada hum duas salinas das que ha em Cabo Frio
que os ordenados de todos o~~mpregados nos ?~. entre o mar e a Lagôa de Irauama: fui sel'vido,
cios de Justiç.a e Fazenda eJao pagos em qUarteIs por minha immediata resolução de 9 de Agosto
adiantados, por bem dos alvarás de 22 de De- do corrente, que a exemplo do que. eu já havià
zembro de 1761, § 11, e de 28 de Junho de 1808, decidido a respeito dos baldios de Mourão, em
til. 4°, § 4°, por serem considerados em direito Portugal, toda aquella resti.nga entre o mar e a
e legislação, do Reino, como alimentos ~ue por lagôa, onde se produz e pode produzir o sal, seja
esta razão devem ser pre tados com vencImento dividida em talhos que admitla' cada hum delles
adiantado, a benefiCio dos alimentos, em cuja o estabelecimento de hum a Marinha de tamanho
ordem, não ha duvida se acha o supplica~te como ordinario, e que a cada hum destes quatI'o preOillcial de Fazenda, com tudo, como, pelo decreto tendentes se dê a propdedade de. dous destes tade 17 de Agosto do presente anDO, rôra estabele- lhos, pOl' serem os primeÍl'os que promovem este
cido o pagamen.to dos ordenados dos Deputados 'melhoramento, e os outros se dêem tambem de
que o vencião em quarteis vencidos; devia-se por pl'opriedade divididamente a moradores da Cidatanto nesta conformidade regular a folha respec- de ou termo de Cabo Fl'io que tiverem posses
tiva, em· quanto Vo sa Alteza Real não/mandasse bastantes para fazerem as despezas do preparo
o contrario: que a posse que o supplicante tomou das mesmas ~ial'Ínhas, para o que haj ão de ser
na Real Junta, he o que deve regular para o ven- convocados pOl' editaes, com a condição de, as .
cimento quando principiou a ter exercicio o seu apromptarem dentro de dous annos, pena de se
omcio como he de lei e e tilo constantemente darem coJl.lo devolutas a outros concorrentes que
)jserv~do em todos o omcios de Ju tiça e Fa- as peção; que sejão obrigados a estabelecer hum
zenda, nos quaes, antes da pos e, não podem os e~ Mestre de Marinha e alguns marroteiros que hapregados ser lançados em folhas: que nos OffiCIOS jão de dirigir, e fazer os trabalhos e preparo delde Justiça em que a posse he vcnficada peja carta las pela maneira que se pratica em Setu1ral, em
pas ada pela Chancel1aria e juramento d.o }>ro- quanto fôr applicavel ao local; que os tel'J'enos
,rido, não pôde ser lançado em folha OmCla), em sejão de natureza allodial, e partivel em talhos
quanto não realisar o l'equ!sitos in~i~ados, com mais peqlienos, em qnanto não prejudiear ao fapena de perdimento do OmCIO, o 1\'1101stro que o Inico do sal, depois de que seráõ as marinhas inlancar em folha conforme o estabelecido no de- dividuas, e sômente partiveis por estimação; e
creto de 26 de Janeiro de I 6{~g, que em todos os por dez anno sejão isentos de dizimos, sisas e oumais empregos, tanto de Justiça, como de Fa- tros quaesquer tributos. Pelo que mando-vos que,
zenda que tem o seu exercicio em Tribunaes, o indo pessoalmente á referida restinga com hum
dia da posse he quem regula o assen.~mento. da Mestre de Marinhas, façais a-dita divisão e defolha respectiva, e o mesmo se deVIa praticar marcação na fórma que tenho resolvido, devennesta Real Junta com os seus empregados que do ella conter-se entre cincoen ta e setenta braças
vencem ordenados, mandanuo-se-Ihes fazer a eom- de testada, podendo ser menor nas divisões para os
petente folha na. conformidade dos alvarás de J?j moradores, sendo necessario admittir maior nude Julho de 1778 e 28 de Junho de 1808, § 11, mero de pretendente~. Cumpri-o asssim. O Printit, 4°, que com estas condições não era .defirivel cipe' Reg'ente Nosso Senhor o mandou por seu
o reqnerimento do supplicante. Parece ii Junta, especial mandado pelos Ministros abaixo assigconformando-se com are po ta do dito Deputado nados do seu Conselho e seus Desembargadores
Procw'ador Fiscal, que a pl'etenção do Sllpplí- do Paço. João Pedro ~laYDard da Fonseca e Sá
cante, ô por graça especial POdCI'á ser deferida.
a. fez no Rio de Janeiro, a 12 de N01'embro de
Vos a Alteza Real porém mandarú o que fôr ser- ISIL-Bernardo José de Souza Lobato a fez
vido. Rio de-.Taneiro, 50 de Outubro de 1811.- escrever. -.lonsen hor Almeida. -Bernardo TeiCarlos Antonio apion. - Caetano Pimentel do xeiI'a Coutinho Alves de Carvalho. '-Acha-se a
Vabo. -Carlns José dos Reis e Gama. --=- ~lal'iaDo
fi. 51 e v. do Liv. 1 ~ de Notação das Ordens que se
José Pereim da Fon eea,
ea;pedem pela 1I1esa do Desembargo do Paço.
Resolução. -Como parece ao Deputado Procu·
rador Fiscal. Palacio do Ril) de Janeiro, 12 de
PROVlSA.O DF; 14 DE l'\OVEMllnO.
r oveml 1'0 de 181 1. - C om a rubrica do Principe
Reo-ente r o o Senhor. -Cumpra-se e registe-se.
Manuscriplo authentico•
.... i~ leJaneiI'o, 18 de ovembro de 1811.-Com
O Conde de Aguiar, do ConseIbo de Estado,
a rubrica do Pre idente e Deputados. -Registadq.
.etc. Faço saber â .Junta,da Real Fazenda da Capi/l. 20 do Li'/). 1° de Consultas!

a
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tania (ta Bahia, lfue sendo presente á Sua Alteza
Real o 'Principe Regente Nosso Sénhor, que em
algumas das Alfandeg'as do terdtol'io do Brazil e
domiI>-ios'ultramarinos, se tem introduzido o singuIai' .. stil~ de pôr novo sello ou rehatel' o que
trazem as mercadorias que cntrão, não obstante
constar, pelo que as acompanha, que jú pagárão
os devidos direitos em outra Alfandega, e isto
sómente pam o fim de se cobrar o emolumento
concernente ao referido sello, a favor do proprietahõ do dito omcio: foi sel'Vido ordenar,
que em todas llS Alfandegas onde houver tal abuso, fosse para logo extineto, commettendo ontro im ús Juntas da Fazenda, em cujo territorio
ainda não exista toda a cautela e vigia sobre a
sua introdueção; e porque do uso do sello por
impl'essão ou chumbo vasado, além de se retardar o expediente uas partes, podem resultar a"al'Ías ás fazendas Lina no aeto do sello: houve o
mesmo Senhor por bem de resolvCl', que em
todas as sobrerlita Alfllnâegas se lhe substituisse o do sell.o por impressão. O ql1e a dita Junta
terá entendido e farú exccutar com as ordens necessarias pela parte que lhe disser respeito. Joaquim José da Costa a fez no Rio de Janeiro, em
14 de Novembro de 1811. -Francisco de Paula Cabral de l\lello a fez escrever. -Conde de
Aguiar.
Iguaes provisões se expedirão na mesma data
ás Capitanias ue Pernambuco, Ceará e Maranhão. -Extrahida do Liv. 2° de Reg. GeraL das
Ordens expedidas tis Juntas de Fazenda, a {l. 125.

da carta regia de 14 de lUai'Ço de 1 "98, de re pondel' pelos seus bens a todas as perd'a5 e damnos que lhe causou; e como 'ao fact~ da prisão
accl'escentou a crueldade e excesso no mod ena
e da remessá por hu\U reino estrangeiro, no que
commetteu culpa digna ele severo castigo: fui
servido dai: as providencills necessal'iap para se
proceder à devassa da sua syndicancia, para que
por esta e pelas que mais commettesse, haja de ser
processado e julgado segundo as minhas leis. tSm
segundo lugar, que os Vel'eadares e Procurador
da Camara que servir-o nessa Cidade, José Pereira da Silva, Joaquim Antonio de Lemos Velho,
Eugenio Frazão Castellin e Sebastião Gomes da
Silva Berfortl por' se terem feito réos das intriga~
e desordens com o dito vosso antecessor e OuvidOI', a1'l10gando-se o exercicio da juri 'dicção contenciosa que lhes não competia, que\'endo conservar-se nos cargos mais do tempo da lei, e
denominando-se a i e ao dito Governadol' com
titulas que lhes não pertencião, fiquem excluidos
da governança da Capitania, e inhabcis para mais
servirem de Vereadores ou algum dos cargos honrosos della, tirando os seus nomes da pautas e arruamentos, e aspando nos 1inos os.dous acol'dão.
de 6 de Abril e ? de !\'Iaio de 1808, fazendo riscar
as palavras de-Senado, Tribunal, l\linistl'os-,
com que se denominárão a si e li Camara, por
propl1io arbitl'io, não havendo mercê expre sa,
e a palana-Chefe do Estado-, com que denominárão ao dit.o Governador, não devendo val'iar
as denominações honrosas e legaes que pelos seus
cargos Ules toca vão, para outras de capricho vão.
E por quanto, pelos capitulos que se achárão imPllOVISÃO DE 19 DE NOV.liMBllO.
procedentes, e pejas muitas e grosseiras injurias
que assignárão, indignas de escrever-se em paManuscripto 311thentico,
peis que dirigirão ii minha real presença, se consD. João por graça de Deos, Principe Regente tituirão partes accusando ao dito vosso antecessor,
de Portugal e dos Algarves, etC. Faço saber a que, pela sua re idencia se mostrou sem culpa:
,'ós Juiz de Fóra da Cidade do l\laranhão, que, houve por bem approvar a mulcta em que pela
por provisão que em data desta mandei expedir Mesa do Desembargo do Paço forão condemnaao' Ouvidor Geral dessa Capitania, lhe Li7. saber dos a pagar cada hum delles 300:t/:Jooo réis ao
que, tendo-me sido presente huma conta ue D. ' dito Luiz de Oliveira Figueiredo e Almeida, ordeFrancisco de lUello llanoel da Camara, Gover- nando-lhe fizesse prendp.r nas casas da Camara
nadol' e Capitão General que foi des a Capitania, em homenagem, a Joaquim Antonio de Lemos
remetteodo preso a Luiz de Oliveira Figueredo e Velho e a Eugenio Frazão Castellin, donde pagaAlmeida, Juiz de Fóra vosso antecessor, com a rúõ a referida mulcta, e com recibo do dilo Luiz
qual me dil'Ígio hum omcio o meu Embaixauor de Oliveira ou seu bastante Procurador, ou com
oa Côrte de Londres, para onde o dito Governa- certidão de a terem depositado, mandaria soltar
dor mandou o sobredito preso; outra conta do a cada hum 'delles que lhe requeresse, e nesta
Ouvidol' dessa Comarca sobre a referi,la prisão, confOl'midade se passão as ordens competentes
varias contas da Camara dessll Cidade com ca- para José Pereira da Silva e Sebastião Gomes da
pitulas contra o dito vosso anteccs 01', os rcqp.e- Silva Belford, que aqui e achão presos em horimentos deste, a sua l'esidencill, e as infol'ma- menagem. Em terceiro lugar, hei por bem deções qãe sobre tudo mandei dar pelo Desembar- clarar, que nem elle nem o Juiz de Fóra poderúõ
gador Juiz da Corôa" resposta do Desembargador approvar obras que excedão a quantia da lei, pois
Procurador da minha Real Corôa e Fazenda, e que de,'e nes.e caso pedir-se licença minha. Pelo
consulta que sobre 6sta materia fez' a l\lesa do que fui servido manda-lo advertir ao sobredito
Desembargo do Paço: conformando-me com o Luiz de Oli"eira, assim como extranhar-lhe o
parecer da m~sma consulta, houve {lor bem, em deixar de ir á Cama a a sistir ás vcreações e coodata de 25 de Ago to do corr nte anno, resolver: correr com ella nos actos publicas, no que neem primciro IU5'ar, que o sobredito Governadol' nhum re,ceio o podia escusar, poia que as leis dão
e Capitão General, D. Francisco de l\1eUo l\la- todas as providencias para a conservação da aunoel da Camara, obrou mal na pl'isão que fez ao toridade de cada hum dos empregados ~ sendo
dito vosso antecessor, e que estú incurso na pena intoleravel o mandar o seu voto por escripto,
TOMO J.
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pois 11e principiar hum abuso contra a sua determinaçiio. Declarando ro-ais, quo pelo c[ue rcspeita ao exerc~io d·a jurisdicção da saúde, sc d(n'e
obscn 1r o alval'á novissimo de 22 de Janeiro do
;lOno passado. E a l'e peito do mais fize s.e ob ervaI' a lei, não oonsentindo que a Camara exercite.
jurisdicçi:o contenoiosa nem coactiva, além daqueUa que pela. ol'denação do Reino pOde exercital', e nos casos expressos na mesma lei, por
pe"~cnccr ao Juiz dc Fóra.como Presidentc, ou
aquclle que seu cargo servir. Assim o tel'eis entendiJo, e c mpl'ireis peli! parte que vos tocar,
rccebendo do actual Governador, a quem, por
pro \'isâo da mesma data desta, se ordena vos remcita logo a deTassa que o refêl'ido D. Francisco
Je-lI1el!o iUanoel da Camara illegalmente a1'ocou,
lanceis immediatamente no rol dos. culpados aos
lC o forem, e procedais contra eltes como fôr
~ justiça. Cumpl'i-o as~im, e fareis Tegistar esta
nos livros da Camal'a para ficar constando desta
mil ha real re olu. ão, e.se evitarem para ao dian~
tc scmelhantes questões, e de o ter executado
darcis conta nesta iUe.sa. ·0 I Príncipe Regente
I J osso SenhOl' o mandou por seU! especial manJado pelos iUinistL,os abaixo assignados, do seu
Conselho e seus Desembargadores do Paço. João
Pedro ~Iaynard da Fon eca e Sá a fez no Rio de
.Janeiro, a 19 de Novembro de 1811,-llernal'do
Jo é de Souza Lobato a fez escrever. -Francisco
Antonio c Souza da Silveira.-Bernardo Teixeil'a
Coutinho Alvcs de Carvalho. - Acha-se a fl. 5{~
a 56 do Liv. 1· de Notação das Ol'dons que se
expedem pela lrfesa do Desembm'go do Paço.
DECRETO

DE

19

DE NOvmmnO.

eoll. Braz. -Delgado.

Ha,-elldo cu determinado pelo § 28 do alvarú
com forç.a. dc lei de {~ de Fevereiro do presente
anno, que nenhum naYÍo, ncm cmbar,cação, não
'ondo portugueza, pertencente a vassallos portuguezes, estabelecidos nos mens estados" construida nos portos e estaleiros dos meus dominios
c navegada por l\lestre e bres quartas partes de
"assall@s meus, e devidamente munidos de sens
competentos passaportes, serúõ admitticlos a importar nos portos de Portugal, Brazil, ilhas dos
Açores, !\ladeil'a, Cabo Verde, portos da Costa
de Ml'ica Occidental e ilhas adjacentes, sujeitas á
minha real Corôa, pl'oducçõcs ou manufactullas
da Asia e China, ou de qualquel' POI'tO ou ilhas
nac'onae- ou estrangeira, além do Cabo da lloa
E pcrança e mal'es do Sul: e tendo-me sido precnte haver cntrado emd'ln'ida, se a clausula exprc a na citada dispo ição de que os navios empreO'ado na navegação mencionada no jil referido
§ ~ houvc~ em de er construidos nos portos e
c-ta1eiro do meus domínios, se devja ou não
nlendel' a cespeitó daquell~ navios de .~(!HJstl'UC
l,:ão e trangeira, cOD;lprado POl' "as allos meus,
;)1 tps da publicação do alvará de 4 de FCI"ereit'@
Ol'l'ente anno : ,ou enido declarar, pusro que
ecl:aração não fos e es encialmente neoessa, endo a sa~ clara e definida a ili p'osição do

oitado § 28 daqublle ai vará: \fue a min
real
rcsolução, relativamente á clausula dc que e trata
no mesmo §, de que os na vios hajão de se t: nstruidos nos portos e estaleiros dos meu o 'i ios,
ainda que dirigida a favorccer a consl ue\,'o nacional, se não deve entender a rcspe'to ;' embarcações estl'angeiras que se acha,'ão ii (;O 1pradas na forma' das minhas lei , pelos meus !leis
vassaUos, quando mandei publicar o mencionado
alvariL de {~ de Fevereil'o; devende permanecer a
pl'ohibição somente a respei~o elaquelLe{ navios
estrangeiros que forem comprados depois da publicação do citado alvarú, os quaes ficaráõ sujeitos
irrcmissivelmente ás penas que lhes são impostas.
A Real Junta do Commercio o tenba a im entendido e o faça publicar, pal'a que chegue ú noticia
de todos. Palacio do Rio de Janeiro, em 19 de
Novembl'O de lEh 1. - Com a rubrica do Principe
Regente N'osso Senhol',
pnovISJ~O DE

22

DE NOV1>Mnno.

Manuscripto alltbentico.

o Conde de Aguial', do Conselho de, Estado, etc. FaçO' saber li Junta da Administl'ação e
Al'I'ecadação da Real Fazenda da Capi~ania de
Moçambique: que :-endo presente ú Sua Alteza
Real o Prin 'ipe Regente No~so Senhor, que em
algumas (tas A1famlegas do tenitodo do lll'azil e
domi lÍos nltramal'inos, se tem introduzido o inglllal' estilo de p.ôr novo sello ou rebaLer 0'5 que
tl'azem as mercadorias que entrão, l1ão ob tante
constar pelo que as acompanha. (lue jú pagárão
os dircitós dcvidos em outra Alfandega; e i to sómente para (I fim de sc cobl'ar o emolumento concernente ao referido sello a favo I' do propl'ietario
do dito omcio; 1'0i sen ido ordenai', que em todas
as Alfandegas, onde houves.e tal abuso fo e para
logo cxtincto, commcLtendo outro sim ús Junta
ela Fazcnda, em cujo tecritol'io ainda não exista
toda a cantela e vigia, obrc a sua introducção:
e pbrque do uso do sello por imprcssão ou com
chumbo yasado, além de se retardar o expediente
ftas partes, podem resultaI' a varias ús fazendas
finas no acto do seUo : houve (I mcsmo Senhor por
bom de resol\'ol', que em todas as sobrum-itas' Al.fa1Eldeg·as se lhc substit~i se o do se110 ]'>01' impressão, O que a' dita Junta terá entendido e far.á
executai' com as ordens necessarias pcla part,· crue
lhe toca. Thomaz Francisco de Abrcu a fez no Rio
de J ane11'o em 2-2 de Novembro de 1811. - Antonio Mariano de Azeyedo a fez escreTel·.-t::onfre
de AO'mar, -Extmlzida a fi. 97 v. elo Liv. 2° de
Reg. c de Pí'ovisões expedidas pela Contaciol'ia Geml
da segunda Repartição do Tllluow·o.
BESQLUçIo

DE

25

DE

!yo

mWl\o.t

l'lI'anuscript'o a\lthcnfilco.

Senhor.-IDeterminando o § J:2 dl!)t ;rh1al".í d:a
creacão dest, Real Junta da Fazenda, dos] Arse."
na'es' do Exercito,. -Fabricas e Fundições, que
a eUa pertence o provimento dos lu~a~'e!J de scu
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respectivo nleil'mb{l e Escrivão deste; e nâo se
havendo ainda veriGoado a nomeação de pessoas
que a cxerção: pareM á Junta dever em conse'queo~ia propô!' pal'a os dilas lugares de Meit~·
aho i 19nacio Pereira Sarmento, e de Escrivãó
do m'l mo a José Antonio, que, na fIualidade de
preteodenvcs, tem os requisitos necessarios par'à
exercitarem taes empregos, com o ol'denado an·
nual de 200:tiJOOO réis cada hum. Vossa iHreza
Real porém mandará o que fôr servido. Rio de
Janeir~, 22 de Novembro de 1811'. - Carlos Antonio NnpioO'. -Caetano pi'mentel do Vabo.---'
Carlos José dos Reis e 'Ga:ma. -l\lariano José
Pereira da- Fonseca. ---' ~lanoel Cal'DCÍro- de Calllposo
Resoiucãd, -Cãmo parece, e a Junta assim ri
faca executar. Pa~aE>io do Rio de JaneÍl'o ' 25 de
Novembro de 181 L -Com a rubrilla do PI'incipe Regente Nosso Senhor.-Cumpra-se e Regi te-se. Rio de Janeiro, 2 de DezembrO' de 18I'1.
- Com quatro rubricas, do Pre idente e Deputados da Real Junta. -Regist(ulct a [l. 2;) V. do
Liv. I· de Consultas.

Ibâo na Real Fabl icá e ~allendà da Lagôa de Rodrigo de FreitàS,' tanto, pelo que dill re peiW li
parte medica, como á cirurgica, .levendo elie
regularmente buma Tez U01"" emana visiLlr ali o
doentes, e além disto toda-s as mais TeLe que fôr
nece sario, em razão de qualquer accidente extraordinario que 'exija a 'sua <í$sistenci:J., e concedendo-lhe de ordenado j em quan~o dcsempenhar as clitas obrigaç.õe ,~o 000 reis por aOlw,
paglls p,elo cofre"da polvora. A. Real Junld da
Fa,zenda dos Arsenaes .do Exel~Qito'1 Falu'ica e
Fundições, o t&l ha a~ÍJ;n.. en tendiJo e expeça: om
consequencia as Qrden meces al'Ías. Palaçio dq
Rio de, Janeiro, em 27 de Novambro de',1811.
-Com a rubrica; do Prinoipe Regente Nosso Senhor,-Cumpra-se e RC"'j te- e. Ri(} de Jane·iro,
6 'de Dezembro de 1811•. -Com cioc@,rubrieas,
do Presidente e mais Deputados da mesma RfSC,
Junta.-Registado (t[l. 17 'li. dQ LitJ. l·deReg.
de Leis e DeCl'etos.
l

'A VISO DE

2

1lIl

DEíÉ~íBM.

l\1anuscl'ipto nuthentico,
PROVlSJ\.O DE

26

DE NOVEMBRO.

l\'lanu5cl'Ípto authcntico.

o Conde de Aguiar, do Conselho de ,Estado, etc. Faço saber á Junta da Administração e
Arrecadação da Re'aI Fazenda da Capitania de
Minas Geraes: que vendo-se no mcsm~ Real
Eral'io á sua conta de 26 de Outubro do corrente a:noo, em que expunha a necessidade de ha~
ver 1uma correspondencia positiva de eorreio
para a Vitla de Barbacena, na fórma da representação que lhe havia feito a Camara da mesma
Villa, c que por esta razão já tinha mandado
apromptar 'IS malas competentes: foi o Principe
Regente Nosso Senhor servido approyar a deliberação que essa J I1nta tomou áquelie respeito,
mandando expe~1ir a neeessal,'ia participação ao
Correio desta Côrte, para na mesma conformidade fazer a sobredita cOl'respontlencia, regulando-se quanto ao porte das cantas que se didgil'em Ú Villa mencionada, na fermad'a tabella que
a me~ma Junta enTiou na sua conta. O que se
participa á lUe&ma Junta para sua intelligencia, e
para que ordene a respectiya Camara a execução desta correspondencia, de modo que se nãb
prejudique a Real Fazenda na arrecadaçãO dos
c,ompetentes portes, por falta da lleces,s·aria segurança que deve haver no seu recebimento. João
Rangel de Azeredo Couti!1ho a fez no Rio de Janeiro, aos· 26 de Novembro de 1811. - Antonio
I.\lariano de Azeyedo a fez escrev~r. -Conde de
Aguiar. -E,vtrahida a [l. 98 do Liv. 2" do Reg.
das Provisões expedidas pela Cont'adorÚb Gel'ai da 2·
Repal·ti{:ão do Thesotlro.
DEC1\ETO' l'm

27

Manuseripto

DE, NOVÊIrrtItO.
authcntico~

Sou servidO' que o Deut'ar Ignacio Enrico geia
incumbido do c'Urativo dos' escravas qU'e trabá'"

O Sercnissimo Se hor Infante Almirânle General, tendo concertado com o l\linistro de Estado
dos Negocios E trángeiros e da (;uel'l'a, sobl'e o
metbodo que se deveria seguir ~'âra se dar a polvara qUt~ fosse necess<tria para á Répartição da
Marin ha, couYierão que} sendo préci" a qualquer
porção deHa, V. S. lba haja dé reipicrer directamente, para por aquelia Secretaria de Estadp se
passarem as precisãs orderis pârà ~er eútl'egue a
V, S., a sim como já se passM'-ffo para os tres
banis p-ara a pedreil'â da nrla elas Cobr'as, que
V. S. exigia em seu óiílció de 2S'do rnez proximo pa sado. Deos guarde a '\t. S. Quai-tc.1 General d'a ~lariJl ha , em 2 qe Dé'zeIn:bro de 18'1'1, J o é
Estevão de Seixas Gusmao e Vasconccllos.-Sr.
José Maria de Almeida. ' I, .1'
PRQVISÂ6 1

DB

2.

DE'

DEZEMnno.

1I1atlU5cr/pto , uthéthid6.
(

.

O Canele de Ao-ujal' 1 do Conselho de Estado, etc. Faço saber a vr, João P.restes, Barl'eto
da Fontoma, l?rovedor à.;n Real Fazenda ela Ilha
de Santa Cathal'ina, que- lla'Vendo l'e)).I:fI entado
por este R.eal Erario " Llliz Antonio da €osta BaJ'~
radas, Director elo ReallUuseo dellt(l)Cô 'te, a nece sidade de se supprir por essa P 'ovQdoria os generos precisas para o prep.al·ativo dos animae e insectos que devem ser remettidos ao dito Museu: se
vos ordena que façais o supprimen&l' que fôl' necessaria aos trabaplOs de que ahi se acha encarregado lUatheus Cardoso Caldeira, dando de tudo
parte pela l\1esa do ReallDrada, e tcnd'O ó maior
cuida,lIo de e'Vitar clespeza SU}levfl'aa , e quaés..
quel' abusos que po",são ter lugàrlp~" esta COID.J
missão. O que assim tereis en~eWdJdO', f! éum...
p"ireis s'~ du ida alguma. Joaquim Pedro de
Souzá RG'Sa a- fe7J 00 Hi'o' de J aneWÓ, aos 2 de D.p
ie'1l1brG de 18 'ft. - ÂltltôniG Mll'l!ian de' Nzevedo
a fez l és~'l'e'fél'\f ~ Conde doe ~guii'ar -'- ~x('1'l(hiaa

ANNO DE 1811:
a fl. 155 v. do Liv. 2° d Re:. de Provisões expedidas
pela Contadol'ia Geral da segunda Repm'tição do
Thesoul'o.

2 DE DEZEMBRO.
,
'
Braz. - Delgado.

ALVARA' DE

ColI.

Eu o Principe Regente faça saber aos que e~te
alvará vil'em, que tendo-me sido presente o quanto cohvinha ao meu serviço e ao bem da administração da justica, que a Comarca de S, Paulo fosse
dividida em duas Ouvidor.i~, por ser impraticavel pela sua grande extensào fazt.:rem-se as correições- no devido tempo 'pôr hum sô Magistrado;
donde se seguião oslinconvenientes de demol'a
s ,negocias é dos recursos; assim como a falta
de correcção e providencias estabelecidas pela
"i, por se acharem algumas VilIas a gt'ande distancia da cabeça da Comarca; e tendo ou vida
sobre esta materia ao Govel'nador e Capitão General da mesma Capitania, e mandado~proce
der ás infol'mações cQnvenientes, sobre o que
tudo me consulto a Mesa do Desembargo do
Paço: tomando em consideração o referido, sou
sel'vido determinar o seguinte:
Haverá na Capitania de S. Palllo mais huma
Comarcá que hei por bem erear, e que se denominará a Comarca do Itú, sendo esta VilLa a cabeça de Comarca" p compl'ehenderá mais as Vi[las de SOI'ocaba, S. Carlos, l\logimerim, Porto
F diz, Itapellinga, Itapera e Apiahy, com os seus
te mos respectivos, em quanto eu não rôr senid destinar-lhe maior territorio, segundo Oexi"'ir
maior utilidade dos po,'os. O 'Ouvidol' que ~u
fôr senido nomear 'terá a mesma juri~dicção que
o da Comarca de S. Paulo; e observará o mesmo
regimento no seu dislricto, guardando todas as
mais leis, ordens e regimer.tos que são dados aos
Ouvidores deste Estado elo Drazil. Vencerá o
mesmo ordenado, propinas e emolumentos que
vence o Ouvidor de S. Paulo; e na sua Comarca
lhe perlenceráõ os cargos e jurisdicções que lhes
costumão ser. al))l,llxos na fôrma das minhas reaes
ordens. ~ hei, Qutrosim por bem de crear para
e ta Ouvldol'ia os oílícios de EscrÍl·ão e l\leirinho: e as pessoas que fOl'em providas nestes
dous omeios os servÍL'áõ na f61'ma das leis e regimentos que a este fi"m se achão estabelecidos.
E este se cumprirá éorrio neUe se conLém. Pelo
que mando t etc. Dâdo no Rio de Janciro, a 2
de Dezembro de 1811. -PRINCIPE com guarda.Com os ,'egistos competentes.
ALV ARA' DE

6

DE DEZEM,Bno.

C~ll. Braz, ~ Delgado.

Eu,'o Priucip~ Regen,te faço saber aos que este
ahara com força de leI virem, que havendo-me
con t~do que. o augmento <\iI populãção, commerclo e agqcultuJ'B das Villas de S. Joã,o d'ElRei, abarú, JY.illa Rica e Villa do Principe, cal'C
das Comapcas do:Ouro Preto, Rio das Yelh:!
io dlls i\lortes, ,e do SenlO do Frio na
La
lia de l\~inas Ger~e~, multipli.c~ndo ~

relações e implicando os intere
abitantes, fazia indispen a vel qu.::: p. r' ua tra quillidade interior, e para mais comml (1(1 e lc ?al
decisão de seus pleitos e desavença~ uão rIJntinuassem~ como até 'lqui, debaixo do go
r 10 de
Juizes Ordinarios, sendo mais propri 11l'e em
lugar destes. e 'dos Juizes de OrJãos lei o"'o , , se
c~'eassem J u.lzes Le~rados, que indo pa,ra ellas de
fora
_ e com oS preCisos conhecimentos da le"'islao
çao, tem a experiencia constantemente mostrado
~ue são o mais proprios para administrartrm jus~ça. aos meu,s ,'assallos, sem affeição nem parclalidade, e fazerep:1 com mais exactidão respeitar
e execu~a,r as IDÍl)has )eis.: e ([uerendo eu até por
este meIo procurar a felICidade deUes, que .por
todos os modos desejo se,1Ilpre promover: hei por
bem e me praz crear hum Juiz de Fora do Civel
Cdme e OrJãos para cada huma das sobredita~
ViUas e seu termo, que será o mesmo que já tem
e em que e:xercitão ua juri diccão os Juizes 01'dinarios e dos Orfãos que ficão' as im extinctos;
com o ,ordenado, propinas e emolumentos que
vence o Juiz de Fora da Cidade de lUariana. E
porqu~ com estas creações, ~ue i\o mais uteis ao
expediente da boa administração da ju tiça, pode~ ce~sar ,os.~ugares de Intendente do Ouro, que
ate aquI eXlsllao nas mesmas ViUas, no que tambem muito utilisa a minha Real Fazenda: hei
igualmente por bem que os ditos Intendentes do
Ouro da Villa Rica, S. João d'El-Rei·e Sabarll
fiquem por este mesmo a1 vara extinctos, ficando
a cargo dos ditos Juizes de Fora o cumprirem na
Comarca com aquella mesma jurisdioção, e com
todos quanto eucal'gos por minhas leis tinbão
até aq'ni os ditos Intendente ; rtlcebnndo cada
bum delles, pela minha Real Fazenda, mais
400 :t/Jooo réis pelo trabalho de 'que assim ficão
encarregados ~ sem nenhum outro vencimento
ne~ ainda a titulo de devassa'que serltõ obrigad'o~
a tirar, e tendo por aposentadoria as mesmas
ca!tas das Intendencias em que residião os Inten"dentes que ficão extincto . e o novo Juiz de Fôra
de V~lI.a Rica, e os mais que ao diante se seguirem,
servIra tambem de Procurador da minha !leal
Fazenda, vencendo por este emprego mais o 01'd.eoado .que lbe está e tabelecido, sendo pOl' este
tItulo Flsca[ e D'cputado da .Tunta da Arlministra~
ção e Arrecadação da R:eal Fazenda da Capitania.
Pelo que mando, etc, Dado no Pa[aci'o do Rio
de Janeiro, cm 6 de Dezemuro de 1811, -PnIN-C
CIP~ com guarda. - Conde de A.guiar, - Com os
"egLstos competentes.
PROVISÃO DE

7

DE DEZEMIlRO.

Manuscripto authentico. "

D. João por gra a de Deos, Principe Regente
de Portugal e d,os Algarves, etc. Faca saber a'
vós Desembargador Ouvidor desta Cornarca, que
na Mesa d,o. meu Desembargo ~o Paço se via o
omcio que me didgistes e.m data de 26 de Novembro do ccrrrente,' expondo a difilcu[dade em
qUe "OS ap!1a;yeis por' falta de, l\lestre de l\larinhils para procederdes cprn acerto á .c\ivisão e

ANNO DE 181 J.
dema:-cação da restinga entre a Lagôa de AranoaIllJ. e o Mar de Cabo Frio, na fÓ1'ma que se
vos ordenára,.o que .para este effeito tínheis consultado" e vos havia proposto o negociante An·
tonio' José da Silva Loureiro" e a recompensa
que o mesmo me pedia: em resposta ao que sou
servicio determinar-vos procedais na diligencia que vos foi commettma,. na falta de Mestre
de l\Tarinhas, com as pessoas que rriais intelligen~
tes achardes serem neste mister, Em quantó porém a6' dito pretendente, poderá elle requerer,
fechados que sejão os editaes, como se vos tem
prescripto, O que assim havereis p~r entendido,
O Principe Regente Nosso Senhor o mandou
pelos Ministros abaixo assignados do seu Conselho e 'seus Desembargadores do Paço, Joaquim
José da Silveira a fez no Rio de Janeiro, aos 7
de Dezembro de 1811. -Bernardo José de Souza Lobato a fez eSC1'ever. -Thomaz Antonio de
Villa-nova Portugal. - Monsenhor Almeida.-Á cha-se a {l. 59 v. do Liv. Iode Notação das Ordens que se ea;pedem peta lIfesa do Desembargo do
Paço.
DECRETO DE

7

DE DEZEMBRO.

Coll. Braz. - Delgado.

Tendo tomado na minha real considera cão as
contestações que excitárão na Cidade de' Gôa ,
por occasião da c,hegada áqueile porto da náo
de viagem S. José Fenix, por pretender o Juiz
da Alfandega que o Sobre-Carga da referida náo,
João Mendes, houvesse de pagar dous por cento
de baldeação do dinheiro que levava para a sua
negociação nos portos do Norte, cuja somma foi
obrigado a traspassar para o navio de guerra S.
João Baptista, em quanto se não fazião os concertos de que necessitaYa a sobredita náo de viagem, para proseguir o sep destino: e havendo
eu igualmente observado que, para soltar as
duvidas propostas pelo Juiz da AJfandega, e obter os despachos dl'l que necessitava o Sobre-Carga
da náo de viagem, para sahir do porto de Gôa, se
havia admittido o expediente de sujeitar o SobreCarga a prestar fiança pelo montante dos direitos de baldeação que irregularmente delle se
pretendião, pelo simples facto de traspassar o
dinheiro que levava a bordo da náo de viagem,
para.huma embarcação de guerra, subrogada em
lugar da dita náo, para concluir a ulterior viagem que eila deveria fazer para os portos do
Norte; sujeitando-se o Sobre-Carga, afim de evitar maiores clamores, a pagar naquaIla Alfandega
ae Gôa ou na do Rio de Janeiro a importancia
dos sobreditos direitos,. quando não obtivesse a
isenção deUes na fórma da supplica que dir~gio
á minha real presença: e querendo eu remover
todos os estorvos que possão retardar o livre giro
i:la navegação e commercio dos meus vassaIlos:
sou servido declarar, que.a conducção do q.inheiro da náo de viagem para o navio de guerra S.
João Baptista, para o guardar e transportar depois para os portos do Norte, como transportou,
se não póde caracterisar por baldeação, segundo
o foral,
ficando por isso de nenhum effeito a fianI
'fOMO I.

ça .que prestou para pagamento deIla. Por tanto,
e para que mais se não 'suscitem dU"idas e objecção a este respeito: 'determino que se não
pl'etendão. direitos ôe. b ildeação todas JS vezes
que bum navio qualquer, por easo sinistro de
força maior, se vir na precisão de conoertar e de
retirar os seus fundos de bordei, para evitar os
~isoos a que ficaria exposto dUI'ante o concerto
ou reparação; bem e'ntendido que de taes fundos se não haja de despender a menor porção,
pois devem tomar a recolher-se inteiros para o
seu ulterior desLino. O Con elho clll minha Real
Fazenda o tenha assim entendido e faça executar,
expedindo para este fim as ordens necessarias ; e
fazendo logo publicar este meu real decreto,
para que por este meio 'possa chegar ao conhecim~nto de todos. Palacio do Rio de Janeiro,
em 7 de Dezembro de 1811.-COm a rubrica d",
Principe Regente Nosso Sen]lOr.
DECRETO DE

9

DE DEZE~rnRo.

lIhnuscripto aulhentico.

Tómando em consideração o que me representou o actual Juiz da Alfandega da Capitania do
Rio Grande de S. Pedro do Sul, sobre a necessidade que ha de hum Feitor da !\lesa da Abertura
do Consulado da mesma Capitania: hej por bem
crear o referido emprego, nomeando para o exerceI', em quanto eu fôr servido; e não mandar o
contrario, a João Pereira Ramos, vencendo pelo
exercicio .do mencionado Jugar o ordenado an'nual de {~oo:tbooo réis, pa.gos aos quarteis pela
folha respectiva, ficando inhibido de perceber'
emolumel~to ou gratificação ú custa das partes.
O Conde de Aguiar, do Conselho de Estado, Presidente do Real Erario,_ o J:ilnha assim entendido
e o faça executar com os despacbos neces arios
por este decreto sómente, sem embargo de quaesquer leis ou disposições em contrario. Palacio do
Rio de Janeiro, em 9 de Dezembro de 1811.Com a rubrica do Principe Regente osso SenllOr.
- Ea;trahido 'do Liv. 3 de Reg. de Decretos dos
annos de 1811 a Outubro de. 1814, a {l. 56.
0

ALV ARA.' DE

9

DE DEZEMBRO.

CoU. Br~z. - Delgado'.

Eu O Principe Regente faço saber aos qúe e le
alvará vil'em, que tendo a Divina Providencia
abençoado o feliz consorcio da Princeza D. l\laria
Thereza, minha muito amada e prezada flUla, e
do Infante de Hespaoba D. Pedro Carlos, meu
muito amado e prezado sobrinho, com o nascimento de bum filho: e querendo gu~ seja considerado, havido e reconhecido nos J;JJeus ,Reinos,
Estados e Dominios com o mesmo titulo, digni'dade e preeminencia -<le g.ve goza seu pai: bei por
bem que eile goze do titulo e tratamento de Infante, e de todas as honras, preeminencias e precedencias que como tal lhe são devidas, assim ,.
da mesma sorte que goza o mesmo Infante eu
pai. E este se cumprirá como neUe se contém,
10 7

ANNO DE 1811.

6

em embargo de,quae~q
s em contrario, as
quaes hei por derogada~ al'a e~te efl'eilo sbmente
ficando aliá!> em seu "Vigor: e "Valerá como cal't~
passad1>'pela Chancellar'" ainda que por ella não
haja de passar, e o seu effeito haja de dUl'al' hum
I! mais annos, não obstante a ordenação em COI1Irario, "do no Palacio do Rio de Janeiro, aos 9
l1e Dezembro de 1811. - PlIlNClPE com guarda~
-Conde de Aguiar,- Com os registos competen~es.

PROVISÃO DE

11

Df

,MURO

Manl;lscripto autbcntico.

O Conde de Aguiar; do Conselho de .tado, ·etc. Faço saber á Jl,lnta da Admio r ç«o e
Al'I'ecadação da Real Fazenda .da Capít
~ S,
Pedro do Rio Grande do Súl; que o Pr... • Regente I osso Senhor, por decreto de 26 de NovembrCt proximo p,assàdo, da C'opia inclusa assignada
pelo Cont.ador. Cera.l, ~a s~gupda Repartição do
Real ErarlO, AntonIO Manano de Azevedo foi
sen-ido fazer 'mcI'éê a José Antonio de Olí~eira
PROVISÃO DE 11 '!>E DEZEMBRO.
Ferreira, Thesoureiro da Alfandega dessa ViTIa de
l\faollscripto aothentico.
P.~rto Alegre, do ,?rdenado annual de 500';fj)000
pagos a quartels, pela folha respectiva. O que
o Conde de Aguiar, do Conselho de Esta- reis
do, etc. Faço saber á Junta
Administração e a'mesma Junta a1isim teril entendid'o c executarll,
.rrecadação da Real Fazenda da Capitaní'a de S. mandando fázer-lhe o assentamento competente
edro do Rio Grande do Súl, que o Pl'incipe Re- na fórIDa do estilo. Vasco Henriques de Amorim
gente ~os o Senhol', por decreto de 25 de Novem- a fez' no Rio de Janeiro, aos lide Dezembro de
1)1'0 proximo passado, cuja copia inclusa se re- 1811', -Antonio l\lal'i'ano de Aze~edo a fez esmelte assigna,da pelo Contador Gel'aI da segunda crever. - Conde de Aguiar.,-Extralzida a fl. 100
Repartição do Real Erario Antonio Mariano de v. dO' Liv. 2" de Reg. de Provisões, expedidas pela
Azevedo: foi seTVido crea? o lugllr de Feitor da , ContadOl'ia Geral da segunda Repal,tição do Tlte.i\lesa da Balança da Alfandega de Porto Alegre, souro.
e nOIDt3r para o exercer a Francisco José óe FreiRESOLUÇÃO DE 12 DE DEZE~mnO.
ta , com o ,ordenado a~nual de 400:W0oo réis,
Manuscriptp' aulhenlico.
pago~ pela /Onla respectiva a quarteis, sem,percepçao de outra alguma gratificação. O ql,le a
Finalisando'neste anlIO (J" triennio d'a arremamesma Junta assim terá. entendido e cUOlpl'irá
tação
do subsidio litel'ario, o Conselho o mandou
mandando fazer-lhe o seu assentamento para se:
pago do competente ordenado, Thomaz Franéisco pór a lanços na fórma da lei, para sei' arrematade Abreu a fez no Rio de Janeiro, aO/l 11 de De':' do p~r outro t~jennio, e ten~o ~ndado etl"t praça
zembro de 1811. - Antonio lUariano de Azevedo em diversos dias, appareceu somente hU111 licia. fez escrever. ---:Conde cIe Aguiar.-Ea;trahid~ a tante que offereceu o preço, infedol' ao da ultima
arrematação, de 90:oob~ooo de réis, com attenfl. 100 do Li~. 2° de Reg. das Provisões ea;pedid~s divel
clifl'erença de 50:200,'fbooo I'éis em prejuizo
pela Contadona Geral da segunda Repal,ti;ão do T/~
da Real Fazenda. Este mesmo licitante, antes de
sOU/'O.
appareC':r n~ praça, fez o requerimento jnpto, em
que expoe, que não tendo apparecido lancador
PROVISÃO DE 1.1 DE DEZEMBRO.
ao dito contracto, pOl,' terepl os actuaes co~trac
tacrores experimentado grande prejuizo, e por
l\hnuscripto autlrcntico.
saberem que as àguardentes que ainda entrarem
O Conde de Aguiar, do Conselho de Esta- de .laneiro em diante pertencem ao actual contraedo, etc, Fa o saber á Junta da Administracão e tador, pOÍs que a Real Fazenda tambem entrou
Arrecadaçã~ da Real Fazenda da Capitania de S. pe-lo trienoio domesmo, sei offerece a arremata-lo,
Pedro do lho Grande tio Sul, que o Principe Re- com 'a condição que principiará a decorrer no
jO de Julho dé 1817:, e lilldarú lio ultimo'de Jugente -os o Senhol' por tlecreto de 26 de Novem·
lho
de 1815, e mais condições da pratica, e pelo
bro pro~imo passa?o da copia inclusa as ignada
por ~larJano AntonIO de Azevedo, Contado.' Geral dito triennio offerece a quantia de 104:doo~00o
tia segunda Repartição do Real Erario, foi sel'vido de réís, pua por esta quantia correr seu .lance c
ser arrematado a quem mais. der. Cujo rcquerifa~er merc~ a Paulino Gomes de Seixas, Thesourell'O do ~onsulado da Villa do Rio Grand.e, do lnento (J Conselho defirió na conformidade da
Ol:denado annual de 200:t1JOOO réis pagos aos quar- resposta do Desembargador Procnrador da Co,..
tel ,pela re peetiva folha, O que essa Junta assim róa e Fazend'a, eo endendó como elle que a 'conterá entendido e executará, mandando fazer-lhe dição pr~posta era inadulüsível por se llle oppoo. a' entamento na fórOla do éstiTo. Thomaz Fran- rem as leis e resol uções a este respeito, podendo
t:l co de Abreu a fez no Rio de Janeiro aos 11 de sómente a allloridade soberana de Vossa Alte7.a
Dezembro de 1811. -Antonio i\Iaria~o de Aze- Reá(deroga-Ias. ·Poré.m~ considerando <> Con t'lhó' que o anno vai lindar, que hê aniscado deived~ a fez e cre'·el'. - Conde de Aguiar. - Ea;Xai' cm adininistraçãb este rendimento ~ e
trall!~a a fl. 100 '/;. do Lv'. t;0 de Reg. de. Provisões
e::p"edldas pela Contadoria Geral da segunda Repar- outra parte, que, além do deycr de dlu' conta do
refe.'ido aVo sa Alteza Real, tem tamhem a ohri·t ~ o do Tltcsollro.
gação de lenlhrar .ia augusta presença de 'vossa
Alteza Real os mejos que podem senil' de e~'ita~
o deterioramento das rendas reaes, assim como
'.

da

por

•
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promover seu auS" 'lento; depois de algumas
informaçõe ro extrajudiciaes, e de repetidas C(}Dferencias a este respeito com o mesmo Desembargador Procurador da Corôa e Fazenda, toma a
deliberaçãL \ dc representar a Vossa Alteza Real,
que a causa, ao que parece, que afasta os lançadores deste contracto, he a obrigação de entrar
o arrematante no Real Erario com- os primeiros
quarteis, antes de haver recebido do producto
deste rendim.enlo quantias, senão equivalentes,
ao menos de hum desembolso pouco sensivel;
que para se tirar hum obstaculo semelhante, promulgou Vossa Alteza Real o alvará de,7 de Abril
de 1775, e que nas presentes circunstancias parece se deve fazer appLicação desta lei na ártematação do suhsidio Literario. Lembrou porém a~
Conselho, que, para tirar os embaraços que produziria a falta da entrada dos primeiros quarteis
deste rendimento no Real Erario , se poderia propõr aos lançadores a condição de pagarem os
primeiros quarteis em letras sacadas sobre si,
para serem negociadas na fórma mercantil, e encontradas as suas quantias nos pagamentos que
houverem de 'fazer no Real EI'ario pelo preço da
arrematação des-te subsidio, ao tempo do seu vencimento regulado pelo sobredito alvará. Vossa
Alteza Real porém resolverá o que fôr mais justo.
Rio ~ em 2 de Dezembro de 1811.
Resolu,:ão. - Como parece. Palacio do Rio de
Janeiro, em 12 de Dezembro de 1811.-Com
a rubrica de Sua Alteza Réal. - A elia-se no Liv.
, 1°
fi,
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O Conde de Aguiar, do (onSelho de Est.ido, etc. ,Faço saber a vós Joao Prestes Barreto
da Fontoura, Provedor da Real Fazenda da Ilha
de Santa Catharina , que sendo presente ao P.incipé Regente Nosso Senhor o offi io do Governador dessa Ilha, de 16 de Outubro do corrente
anno,em que expunha oatrazo de pagamentos em
que se acha a tropa desse Departamento, não sendo bastante a consignação mensal de 2:00'-':ti>ooo
de réis que da Thesouraria Geral das Tropas desta
Côrte para ahi se remette, como fez ver pelo extracto do importe dos sõldos dos mezes de ~:laio e
Junho ultimo; e tendo o me3mo augusto Senhor
consideração ao referido, -foi servido ordenar, que
seja applicado para pagamento da tropa, além da
referida consignação, a importaocia dos novos
impostos que se cobrão por essa Provedoria,
assim do que actualmente existir no cofre, como
,do que se houver de receber para o futuro. O
que se vos participa para que assim o façais executar, sem duvida ou embaraço algum. Vasco
Henriques de Amorim a fez no Rio de Janeiro,
aos 14 de Dezembro de 181 l.-Antonio Mariano
de Azevedo a fez escrever.-Conde de Aguiar.Ea;traltida a {l. 102 do Liv. 2· do Reg. de Pl'ovisões
ea;pedidas pela Contadoria Geral da segunda Reparti,:ão do Tlleso/Uo.

de Reg. de ConsuUa.3 do Come/llo da Faunda,
v. e 55.

fl. 54
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O Conde de Aguiar, do Conselho de Estado, etc. FaçO' saber á' Junta da, Administração e
O Conde de Aguiar, do Conselho de Esta- Arrecadação' da Real Fazenda da Capitania de S.
do, etc, Faço saber á Junta da Administração e Pedro do RiO' Grande do Sul: que o Principe
Arrecadação da Real Fazenda da Capitania do Regente Nosso_Senhor, por deçreto de 9 do COl'Rio Grande de S. Pedro do Sul: que o Pl'Íncipe rente mez, da copia inclusa assignada por AnRegente N~so Senhor, por decreto de 25 de No- tonio l\lariano de Azevedo, Contador Geral da
vembro proximo passado, da copia inclusa, as- segunda Repilrtição dJ Real Erario: foi servido
lignada por Antonio l\lal;ano de Azevedo~ Con- crear- o lugar de Feitor da· Mesa da Abertura do
:ador Geral da segunda Repartição do Real Consulado dessa. C~pitania, e nomear para o ex} ~rario, foi senido crear o lúg:l1' de Feitor do ercer- a João Pereira Ramos, com o brdenado
:ons-ulado do Rio Grande dessa Capitania, e no- annu;]l de {~oo:t/Jooo réis pagos a quarteis, e na
near para o exercer a José Joaquim Martins fórma do refel'ido decreto. O qu~ a mesma Junta
assim terá entendido e executará, mandando-lhe
.~imblão, com o Q1"denaJo de qoo:t/Jooo réis anluaes, pag'Os pela respectiva folha, e na fOI'ma abrir o competente assentamento para ser pago
.\0 mesmo decI'eto. O que essa Junta assim terá do seu ordenado na fôrma do estilo. Vasco Hen~ntendido e executará, mandando fazer-lhe o asriques de Amorim a fez DO Rio de' Janeiro, em
lentamento competente para ser pago do &eU orde- 25 de Dezembro de 1811. -Antonio Mariano de
Dado. Vasco Henrique de Amorim a fez 00 Rio· Azevedo a fez escrever, - Conde de Aguial·. le Janeho, ao,; r5 de Dezembro de 1811.-Ao- Ea;traltida a {r. ) 05 do Liv. 2° do Reg. de P/'ovi:onio Mariano de Aze-vedo a fez escrever.-Con- sões ea;pedidas pela Contadol'ia Geral da segunda Re, le de Aguiar. -Ea;tíraliid-a a Il. ) 01 V. do Dv. 2° pal'tição do Tllesouro.
Manuscripto Buthentico.
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