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_.' ITULO I. Em ,que ca- .Tit. XV. Dos que lt1Jpetrtl~ PrDvifàes d~

Jos os,C/erigos,. e Re/i- Roma contra aI graçal concedidas a
- git!fo'ha'Ô de rifponder EI-Rey ~ ou áRa2nha. " 16.

, ,perante'aI JtJfiiças Se- Tit. XV~. Que os Clerigos ,'e Ordens, e.
clIlares. Pag.I: pfjfoas Eceltfiqfticas naô pojfatJ haver

Tit. II. Como os Donatos hens nos Reguengol, ,ibid.
áe S~Joa'Ô, e os da ter- Tit. XVIl. Em~ Reguengos 0$ Fidalgos,.

, ceira Ordem de S. FranciJco , eos Ir-' e CavalleiriJfnav podem /za'Per hena. 17.
znaás de alguma, Ordens reJponderá'Ô Tit.XVIII. Que as Igrejas, e Orden$
perante as J1Jfliçaa d'E/.Rey '. 6. na~ comprem bens de raíz fim licença

Tit. III. Da maneira, em que EI..Rey po- d'EI~Rey.' 18.
Jel'á tirar' as couJas, que delle tivereni. Tit. XIX. 'Que ningllem t01J1e pqJfe dos Be~
os' que fi livrarem por as Ordens', lJl/,e neficios, 911.an~o vagarem 1 Jem licetiça
lJOÕ forem pelo EccltffiqJlico direitamen- ' do OrdinarlO. 19.
te punidos., ibid. Tit. XX. Das eferiptllras ,que os EJeri-

frito .IV., Quando os moradores da cara voEs dos Vigarios, Mqjleiros ,e Nota..
, d'El-Reyde Ordens Menores,oll Sacras rios •.Apdlolicos PJ?Jem-lazer;-e dosJala..,

refpondera'ó perante as Jl!fiiças Sec:..:;u:;::la:.-"__ri cpri1úi'óãe levar. ' 20;

res. -- 7. Tit. XX~.Que os ~idalg(J8 , e[eus Mordo•.
Tit. V. Da Immllnidaae da Igreja. ibid. mos lla~ poufeni !las Igrejas, e MQ/leiros,
Tit. VI.,.. Como fi cumpriráô os niondados ' nem -lhes tomem fitaS cOl!fa~ contrq. von'"'
, dos In9uijidores., 9· ' tade dos Ahbades,e fé1llS Religiofos. ibid.'
Tit. VII. Que fe faça penhora 110S bens Tit. XXII. Que' (JS Igrejas noo ftja'Ó tri.

dos C/erigos, conden1llados pel~s Juizes 'hutarias , por ~llrelJi em terra Regllell.
Seculares. 10. ga. .~H ..:

Tit. VIII. Da ajuda da hraç(J feclIlar.ibid: Tit. XXIII. QUé os Prelados, Oil Füla~os

Tit. IX. Dos caJos miJU fori. 11. Tra'O façaJ difif! , fitas ,terras em pre-
,Tit. X. Dos excoml1llmgad~s appelfmt.. juizo das 191·ejas. . ibid~

.tes.' 13. Tit. XXIV. Que-je ltad Pt!./JáC0J71prar,l1em
Tit. XI. De que co as as I{!rejas, AIo- receber empen/zol' prata, e ornamentos

)leiros, epejJoas Ecclgiajlicas na'Ô pa- ' das Igrejas, ou lJJqfleiros ,fim licença
, "gara~ Direitota El-Rey~ ibiâ. d'E/-Rey. ibid.
'rito XII. Dos Cormnedadores , e Cat'a!· Tit. XXV. C 'J11Ofi enteJ]{leráB os 'frivile.'
, leiros das Oràel1s de 110Jf0 SenhorJ eJll 'gios dados ~\' Igrejas, e.lrlQ/leiros,pariJ
, Chrifto, San-Tiago, e Av/s.' 14. jeus LavraJores", e CaJelfOS. 22.

Tit. XIII. Dos"que citaô para' Roma J e Tit. XXVI. Dos Direitos Reaes. ibid.
\:_ ,dos que impetra'Ô Benl!fieios de homens Tit. XXVII. Dos F oraC3 , edeúrminaça'Ó,

vivos, ou os aceita'Ô de Efiral1geir~ , ou quefobre ellesfi tomou. ~4J

procuradores. . I). Tit. :XXVIII. Que ai A!fandegas. , Sifas,
~it. XIV. Dos que publica~ Illhibitorios Terças,Minas , ôfe entendaJerem da-
", [em.,-l~enfad'E/-Rey. ,16. .daI em a/&Um4~ DOIJfoél. 2).
~ ,:"r;, ',J . "~.'. ,.. - • Tit. X~IX~,
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~ Eln que :.caf~s -ós Clerigos, e Religiofos haõ de refponder perante as
" ..' '. J unir.as fieculares.:ff. .... Call.~.

. '1" ":I . J • num. t.

•

/

lhes pertença5, 'que tlaó· (ao das Igrejas,
nem pertençaó a ellas; e bem affi, ,por
raz.aó de alguns damnificament{)s, fe no
Reyno os fizerem, pódem fer citados per..
ante quaefquer JufHças, e Juizes leigos,
onde forem radares, ou perame os.
Corregedores naifa Corte, ou oJuiz
das auçoés no\' ". Porq~e fem razaó fe~

fia, nao haver no Reyno quem delles fi:
zelfe J ufiiça,e Direito: e por- taes fdtós os
hirem demandar a Roma. E iito foi affi
entre os Reys no s anteceífores, e os
Prelados, e Clerefia deites Reynos con..
cord'1do , e. feitas determinaçoés, e Capí
tulos .de C_orte~ qu~p~ fe pratic

A raó

.S Arcebifpos. ;
Birpos, Abbades,
Priores, '.. Cleri
gbs, e outras pef..
foas Relig,ioh1S ,
Güe em noifos
Reynos n~õ t~m

Superior ordrna-·
. " -. . . rio, em qualquer

feito dvel , que peáença a bens patr.im.o.
.niaes, que elh~s hajaó; ou devaó haver, ou
elles tenhaó ,'.e ou~rem 11íos quizer d~
nlandát' ou por' diyidas, .que elles devaq,
por':razao de {~as perroas, ebens patrim9· _
niaes, -qué po~lguma nlàn.eirã tenha6 , e
" Liv. II. ~ ..
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.2 l.Ji'vro fegundo ~Ordenaçoés~, Tit. I. ' ..:~ r."

raó, e ufáraõ, ~ffi neIte cafo ,c~~n?s n:and~(~o, c.I
1

as cuftas, que ~obre el~
abaixo declárados neGa Ordenaça&;. v::11 tIver feitas. affi fe faça ao leIgo, que
outras. ' ·fendo 'denland '00 por a coufa da Igreja,

I E fe o Clerigo citar algú leigo per- e- elIe declinando
Q

o fóro di[fer , que a cou
ante o ditoJui~ fecular, e o leigo o quizer [1 he fua,' e naú da Igreja , ~Juiz Eccle
reconvir perante o dito Juiz fecular, po- fiafiico o remetta logo ao J lUZ fecular ; e
de-Io-ha fazer,e perante el1e ferá o Clerigo fe perante elle fe provar, que a COUfil he
obrigado refponder 1 pois perante ene co- da Igreja, feja logo o leigo condemnado
nlecou a denlandar o leiO'o. E iflo haverá elTI outro tanto, como 111e denléUldavaõ ,
lug~r, quando a recon~ençaõ for fobre e nlais nas cuftas : e feja tudo pái'a a parte,
dividas, ou outras coufas, que civilmen- que a demandar: e ifio tudo a fóra o pnn..:
te fe demandem, ou fobre pagamento, e eipal, que ficará para fe julgar, a cujo for,
tatisfaçaõ de alguma injuria, ou emenda e pertencer de Direito. E neftes feitos na,J
de algum damno, quando civilmente fe haverá nlais que fó huma appellaçaõ 1 ( .

'demandarenl. Reyno , convenl faber, do Juiz Ec--,
2 E poderá o Clerigo fer citado, e clefiaftico para o Birpo , ou Arcebifpo , e

(' demándado perante oJuiz leigo,por qual- do fecular para Nós. O que affi foi .deter
quer força nova (dentro de anno, e dia) ininado pelos ~eys no{fos antecdfores ,.
que o Clerigo faça em q'4fllquer coufa , conl confent ento dos Prelados.
affi movel, ,como de raiz, pofio que a tal 6 E s1;1"'emdO alguma Igreja pedir al
coufa feja Ecc1eíia!Hca. O qual Juiz lei- guns bens-, dizendo, que 1iô f(~us, e que
go poderá diffo~ conhecer "p.~a-~,esfazer lh~ pertencem, fem allegar outra qualida
a força, e reftituir o força-db -em todo o de., e o leigo denlandado confdfar fer o
de que dHver eíbulhado, '"e mais n,a5. ! direito [enhorio da Igreja, mas que o util

; E fendo algum leigo citado peran,. he ·delle demandado, enl tal çafo o conh~

teJuiz fecular, onde com Direito, e ra- cimento pertence aoJuiz fecular, e nel1e
zaú o devia fel', fe depois que affi foi cita- deve ó leigo fer demandado. Porêltl, fe
do Ce fez CI~rigo , ferá denltmdado peran:' , no dito cafo a Igreja em feu libello alIe
te aquelle Juiz fectllar, ante quem pri- gar tal qualidade, porque conclua a coufa
meir~ foi demandado..JE iíl:o quanto ~o ci- demandada naú fómente' fel' rua quanto

,. vil.lamente, e Plais 11a5. '_ ao direito fenhorio, mas tanlbem o util
4 E todos' os Clerigos de Ordens ,~fl:ai~on] elle~ cot1folidado ,. por oJeigo

.' ;J Menores, affi [01teiros, como cafados poffitir a tal coufa por força, fem titulo,
com taes mulheres,que lhes as Ordens de- "ou com titulo, qüe he nilUo', confórme a
venl valer, poderáõ fer demandados per- Direito Canonico,ou por as vidas do pra-

. ante no{fas J ufiiças '. em todos os cafos, zo ferem findas". ou por ,ter cahido em cõ-
e caufas civei~k- ,_ lles~ áõ obrigados ,a fiifro, ou por outros'cafos dê femelhãnté
refponder peránte el aS)· quando aHi civil- qualidade, ou pedir refiituiçaõ, na fôrma
mente forem demandados, fem poderem ,do direito contra o titulo,que o leigo tem: ,.,
allegar feu Privilegio de Clerigos ': falvo eoi taes' çafos o con ,!cimento pertence
110S cafos crimes, affi civilmente, como .aoJuiz Eccleíiafl:ico: onde o leigo ha de
crinlinalmente intentados; porq nefles fe -refponder. E oJuiz E.l~~leíiafl:icohirá pe
guardará o q dizemo~ neíl:e Titulo no pa- la c'aufa enl di,ante at~~finaI, porro que
rragraf'b : Os Clerigos de OJtf!ell& Me11ores. as partes demandadas neguem as ditas

5 E fe o Clerigo cita -' 1lgú leigo per· 'qualidades. E achavdo que as ditàs
anteJuiz Ecc1eGaftico, l-!pr razaõ de al- qualidades Ce prováraõ 1 pronunciará em
gunl,roubo, ou força, e OlJtro femelhante . 'final,' como for juHiça. E achando que fe
caCo, que diga lhe ter feito, pondo contra naó prováraó, fe pronunciará por niõ
el1e tal qualidade, porque de Direito deva Juiz, e naó lhe peáencer o conhecimen
refponder perante oitoJuiz EccleÍtafii- to, e remetter4 a caufa ao Juiz fecular, e
co, fe o Clerigo naó provar a tal qualida- condemnará ao Auél:or nas cufias"e na pe"
de, 'feja logo condemliado em outto tan- na do paragrafo precedel'lte ~ e(em 'cáfo,
_'d , qu~anto '~L n~ava /'para o leigo de.. qu;e o leigo pe~a renovaç~~ de....alglinl pra-

.. '. j ZQ
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que cafos os C, . rigos, e Re . io vs aó de refponder) eYc. J
d 'fiafiico, que, perte da lhe dever çae huribulos, Navetas , e outros or....

fel' eita por direito, fe a pefi. a a que qui- na . s, que naó faõ (agrados; porque,
zer demandar for EccI<) la .ca, deve re- qua o o leig~ for fobré efias coufas de
'luerer a renovaçaõ do ito Prazo peran... mandado, ha d~ refpond,r perante oJuiz
te as Jufiiças Ecclefia1Heas; e asJuil:iças fecular. Salvo fe confe~~, !1ue a tal cou
{eculares , fe naó entremetteráó a conhe- fa he da Igreja, porqlle'eirtaõ conhecerá
cer, do tal cafo: iflo naõ.fendo a tal pelfoa oJuiz EccIefiaflico.
-EccIefiaflica exempta da jurif4-i~aé-6rdi.. I I. E. fe o Clerigo vendeo alguma
naria,e tedo Superjor ordinario no Reyno~ coufa ao leigo, e o leigo he citado, e de-
porq fe tf}lepelfoaEccIe6aftica for exem.. mandado por ena, perante feu Juiz fe...
pta da jurifdiçaõ ordinaria,e naó tiver Su· cular, e o Clerigo for citado, e requerido
peri<1r ordinario no Reyno, guardar-fe-ha pelo leigo, que lhe {eja Auélor, o Cleri
p que fica dito no principio defle Titulo.. go o deve defender perante elfeJuiz fe-

E havendo demanda fobre o ôirei- cular, onde o leigo he demandado, fe Au- ~

~(,,}:do Padroado, o_conhecimento perten· étor quizer fel' ádita demanda.
,<;é ao Juizo Ecclefiaflico, pofto que feja 12 E os Clerigos 1 que naó forem de-
Padroado da Corôa. Porêm, quando a Ordens Sacras, p6dern fel' confiragidos
~uvida for entre",~ Corôa, e as pelfoas , por noiras JufHças, que vaó ajudar a apa
que della o perten~m ter, ou entre dous gar algum fogo, quando fe accender no
Donatarios da Corôa, ou oót s peífoas ,. Lugar, ou Termo, onde fa6 moradores.
Rue delles tiveraõ caufa, ou tl ~ bre for- E bem affi , para defenfaõ da terra, quan-
ça , o conhecimento em cada hum dos di· do aY'ella vierenl inimigos. E para acudir
tos cafos pertece ao Juizo fecular.E pelo em favor daJuitiça a alguns arroidos,para '
rnefmo modo, fe a caufa for fobre bens, os eflremar, ou ajudar a pren~çl; QS que
a que fe pertenda fel' annexo o direito do nos taei arroidos forem culpados.
Padroado, o conhecimento pertence ao I) E po.r quanto o direito natural
Juiz fecular, o qual por via de decIaraçaõ naó confente condemnar-fe,nem infamar
pronUlílciará,fe eftá annexo aos ditos bens, fe publicamei1te a~gnma pelfoa ,\f.em pri- .
ou naõ. meiro fel' o . encida judicial-
" S.·E fe o Cleri o for herdeiro d e, ou por fua confiífa6, por o grande
gum leIgo, que antes e eu a ecimento efcanda-lo, e perturbaçaõ,que fe Cegue na
era citado por alguma divida, ou coufa Républica do contrario coflume, e opref..
outra ,_ fêrá o dito Clerigo obrigado pro- faó, e damno,que recebem no1fos Vaffal- _
feguir a caufa, e iníl:ancia começada pe- . los, a quem, como Rey , e Senhor, temos .....
rante oJuiz leigo, ante quem pendia a di· razaô de acudir, os Prelados, e feus Qfli·
ta citaçaó. Porém naó ferá citado para fe ciaes devem guardar em fuas ViGtaçoes a
,começàr outra nova''infiancia contra eIle. fórma do Direito Canonico, e o Decreto.
, 9, Se o leigo for rel1:deiro de alguma do Sagrado Concilio Tridentino, * naó CcU. I.

Igreja, ou tiver arrendada, pu emprazada proçedendo a ex ~muh/.11?ó , prifaõ, ou num. I.

-alguma proprieda{~ della, ferá obrigado degredo contra os Barragueiros cafados ,
refponder por talr~'~,ou foro,perante o ou folteiros, fem precederem prinleiro as
Juiz EccleGatlico, ~urando o tempo do tres admoeGaçoés do dito Decreto, as
dito arrendament ou foro, e dous annos quaes devem fazer com o intervallo de
álem. E depois de fe acabar o dito tempo, tempo, que lh.e~ parecer,que convêr;l para
naó refponderá perante eIle , nem poderá bem das alm".i" E nos outros cafos fóra'
.fel" perante eIle citado, nem demandado. deftes , em que.lo dito Concilio lhes dá fa·

10 Se algum leigo for demandado, culdade para p énderem, ou penhorarem
por algum Caliz, Veflimenta, ou outra os leigos, por fe evitarem as cenfuras,
couCa Sagrada, ou que já foífe poGa em devem guardar a f6rma deIle, naó pren.
poder, e Senhorio de alguma Igreja, ou dendo, nenl penhorando, fenaó nos ca
pelfoa Ecclefiaftica, de tal demanda co- fos, em que proced judicialmente. Po·
nheceráó osJuizes Ecclefiatlicos. Porêm rêm , fe os Prelado5'neí1:e$ crimes, ou em
ifio fe n ,J entenderá em Cruzes Cafii~ 9ut~o~ de ue conforme a dU'eito p6dem, _
• Liv •" -. -. -'- , - - -~ < :Ao 2 ~ C9n . ::~~~~
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4 :.. ;Livro Se.gundo dOf.O denaçoé:' J Tit.. X~'l ,.~

~onhecer; quizerem proceder on.U ana./ rena s, foro I e tributos, que no'g"cle .' a...
mente fem pri(aõ_, penhora, OUI d<:,!.. ·e.do, gar. E ben~ a l, (e oClerigo tiver bens, alI

antes de final (eniença,pode-Io·! ao tazer, terras da Co ' Reyno ,. affi fobre. os
·e noifasJuíliçasr-lho naó impediráó. ditos bens, e t.erras f qu~ndo (obre eUas.,fOIi
~ . 1.4· E ma~'k~os,.que aquelle, que cioO contenda, como fobre as rend.as delI,as.,.e

:ta'r, e· d~mandar qualquer peífoa perante fobre a jurifdiçaõ, te a tiver, e della ufar
aJuftiça Ecc1efiafiica 110 cafo, em que a ·..contra fórma de fuas do·açoés, ou denegar
jurifdiçaõ· a Nós pertença, pague trinta appellaçaõ para Nós, ou para O,S noífos
·eruzados,.ametade para a parte contraria; Offici'.tes, para iífo dep.utados , ou tomar
·e a outra para os Captivos.E fe aparte có- conhecimento das appellaçoés, oque fahi-
traría·naõ qlolizer.accufar, ferá·a dita ame.. rem d'ante feu Ouvidor., ou (e del.1a ufar,

·tade para quem accufar, e mais as cuíl:as naõ tendo para iífo~oaçaõ ex;preffa ~ po
~~'- em dobro, qno dito cafo fe ~zerem. E os derá fer citado perante noífasJ.l1íl:iças "~e

-Reos, que affi mefmo refponderem no di· ahi ferá obrigado. refponder. . . f
to c.afo,haveráõ outra tanta- pena.. E man.. 18 E o Glerigo, qu~ h~vrar'aIgun 'a$

danlOS. ás noffasJufiiças, que naó dem á poífeífoés fi,[caes, ou reguengas, ferá,cjt',l~ .
.. exê.cuçaó as taes fentenças, dadas pelos do, e demandad.o pel~ante as J uftiças fecu~
Juizes Ecclefiafiicos. E para ,naõ cahirem lares, .por razaô das taes poífeífoés , ren~

neGa. pena, poderáõ os Reos, antes que das, * cenfo. , e direitos dellas·. Col!o
refpondaõ, tomar infiruinento d'ante o . 19 It n, por.coufas, e direitos :da. num
Juiz EcclefiaíHco .com Otraflado da au· Alfande, " Sifas, Dizimas, Portagen.s' I

çaó, contra elles intentada, e o apprefel1- Aduanas, ,Relegas, e por couG1.S defeCas;
tmráó ao Juiz dos noífos feitos;e 'Ü que por fe a~ levarem fóra do Reyno, ou mette·
eIle em '~elaçaõfor determinado,fe guar· tegt n.elle, e por outros no{fos direitos, fe
dará. E. nas ditas penas incorrerá. o Au- ~dvilmente forem denlandados, pódem os

·aor., te citar.o Reo , e for a.Juizo por fi, Clerigos, e peífoas EccleGafticas fer cita·
ou por [e~.Procurador;.e affi o Reo,tanto dos perante noífasJufliças nos cafos" em
que· cor i~íl:ar a demanda. que conforme noífas O.rdenaçoes') e di1
.' '15 'R havendo duvida entre osJuIga~ feito os deverem. o I

dores Ecclefiafticos, e fecnlares, fobre a ~o Item, nos feitqs de coimas; qUd
r ,qual delles pertence a jur-ifcliçaõ, os J ui· pertenc~m·á Almotaceria, os Clerigos,~e,

zes de noiros feitos faó competentes para peífoas ECGlefiafiicas pódenl, e devem fer
'..--J eonhecer, fe a jurifdiçaó pertence a 110[.. citados perante os Almotacês , .e ahLde..

[as Jufliças, e lhes pertence a determina· mandados, no que toca ápena civel. E
ça5 do tal cafo,fendo.o Aggravante leigo. affi em feitos de foldadas, e jornaes de
Os q~aes procederáó na nlaneira, que te.. mancebos ferviçaes , e jornaleiros, e ou..

·mos dito no livro primeiro,Titulo:Do Pro. t1'os ·mefieiraes , .que lhes fizerem algum
€llrad'or. áos noJJos f!itos da Corôa. O que fe1'viço em fuas fazendas, e obras, pódem
foi affi fempi" :fa ' -e cofiumado em fel' demandados perante os J ui.es fecula,..
tloifos Reynos. res, como fempre fe cgfiumou.

16 Outro-fi, fe algumas peífoas Ec..; 21 ~ fe algum~"'e.ífpa houver Bene...
. deíiaGicas , Igrejas, ou Moíl:eiros; acqui. :lido depois de conl et~.er hum deliélo, e
rirem, ·e houverem alguns bens nos Re- fer infamado delle, e ufcado pelaJufli

,guengos,ou outros alguns qfejaõ contra. ça, f~rá obrigado a apparec~r ant~ o J uiz ~

.~ norras Leys; ou dos Reys. oífos antecef. fecular, em cujo J ~izo eftiverem as cuI..
fores, por ql1alquel' IT10 ue feja, feráõ pas,por naõ fernotorianlenteBeneficiad~,

·citados , ··e demandados pelos ditÇ>s bens. ou Clerigo de Ordens Sacras. E perante
· perante noíT~sJuíliças,ep'erant ellas ref.. .o nlefmoJuiz fecular mofirará, como h~

·PQnderáõ. . Clerigo de Ordens Menores, e como h,e
17 . E fe o Clerigo tiver de Nós.algu.ns verdadeiramente Beneficiado, para, haver

bens patrimoniaes, Pfderá fel' ~itado, e de fel' remettido ao foro Eccl~.{iafHco.

~emandado ..perante noífÇls.Jufbças" affi 22 ,E quanto he aos .Clengos de Or~

~"""""""'-~~ elfes.. ben$;:co~ p'é'losft,útos. no.v~s~;e ,d~ns Sacras,. o~ Ben~fici~d?SI q · hQu~~-
~~ " ~. ~-., ..... 'l.. . ! . .' rem.
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'-'ÀJ """'L que caJpS'lJS {, /; rigos, eRe ',iOJ Jtaó de re/ponder, eYc. ;
r dê feus Prelados, ou de. us Vigarios S'! S' ou Beneficiado foreP'l tOl11ac4ts aI..
Cartas de feguro, para eilar 1 diante deI- gu a 1 rmas, por fer achado com eIlas ás
.les a qireito, mandamo ns ifasJufHças, hora; que a?s leigos fai) defefas, ou por
que lhas guardem. E . s Corregedores de fazer com eIlas o que deve, naó lhe
noifa Corte', fendo para Ufo requeridos, ferá por ~(fo levada a pe a da OrQenaçaó,
lhes-dem noifas Cartas para, todas no{fas nem a do fangue, fe c eIlas ferir, fó-
Juíliças, que os naó prendaú , e lhes,guar- mente ficaráõ perdidas as armas, que lhe
denl as ditas 'Cartas de feguro .d~, feus Pre- affi .tomarem. E os Prelados naú devem
lados. E pofio GlJe taes Cartas noffas naó conf~ntir , que os Clerigos tragaõ armas,

I "" "" r. ''''' . Ir. r. d 11 hten lao " nao lerao por luO prelOS, mas nem as evem trazer, porque les e por
guardar..llhes-haó as ditas Cartas de fegu.. direito -defefo. E quanto he aos Méiri
1"0, que de feus Prelados tinha~. E iftq fe ;Phos, e Carcere.iro.s dos Prelados, man..
fará affi, quando notoriamente forem co- danlos naó lhes tomem fuas armas, fe có
!J~~tidos porJ~eneficiados,ou de Ordens ellas,naó fizerem o qU,e naõ devem, nem
S~cras, ou naú fendo notoriamente co- ~s trouxerem ás horas defef4s;porêm con..
nhecidos por 'táes , fe eiles perante noffás fiando que vaó fazer áJguma diligencia
J~ftiças fizerem eerto , quefaõ verdadei- por mandªdo de feus Superiores, as pode..

. raq;tente Beneficiados por fe.u titulo, e por ráó trazer a todo tempo.'
t~!lemunhas, como eftaó poife. dos . 27 Os Clerigos de Ordens Meno~es,

13ene6cios, ou que faó de-Or ns Sacras, cafados, e folt~iros, por quaefquer male~
moLhando feu titulo fómente. ~ -' fic)os, fe delles for querelado, o.u por aí..

2) Outro-fi, o~ Clerigos .de'''Ordens guma inquiriçaõ, devaff:l, ou .judicial, fe
Sacras, ou Beneficiados, que notoriamen.. provar tanto contra elle~, porque devaó
te forem conh,ecidús por ta,es,mandámos, fel' prefos, poderáó perante osJ1.,!i#es feçu..
que, tanto que prefos forenl, fem hirenl á lares fel' citad~s, prefos, accufados, e de
cadêa, os entreguem a feus Prelados, ou mandados, affi pelas par~es, a que, a accu
a [eus Vigarios. E naó fendo conhecidos [açaó. pertencer, como pela noff~uRiça,

por de 'Ordens S~cras, ou Beneficiados,. fendo o cafo tal, em ue el aj~Jvgtlr. E
tanto ijue. fizerem certo perante noffas uan . nolfa jurifdiçáõ , alIe-
Juftiças, que"" gando que faó Clerigos de Ordens Meno..
,íiciados, ou tem Ordens Sacras,na fórma, res, e pedirem,que os remettaó a feusJui.. "'
que acima dito he, logó fejaõ remettidos, zes EccIdiall:icos na fQrma .do Sagrado
fem da tal remi{faó haver appellaçaó,ncm Concilio Tridentmo, mandar-Uies-haõ as
aggravo. noffas J ufiiças, que fornlem diffo artigos, '-

24 E fendo pelos Juizes' EccIelia{H- e offereçaó fuas Cartas de Ordens. E o
cos requerido á~ l~oífasJuftiças , que lhes que vier COIp artigos de c~afado , deve ar
enviem o traílado"das querélas, e inqui.. ticulaJ;, como cafou conl hum 6mulher
tiçóes" q\le de taes CIetigos,ou Beneficia.. virgem ao temp e .. mento, e

n dos tiverem , nlal~damos , que fe lhes pê, ..como. ao tempo, e foi commettido o
no que aos ditos Clerigos,ou Beneficiados maIeficio', de que for accufado, e affi ao

- tocar fómente, e na"", no que tocar a ·OU" tempo da prifaó , andava, e foi achado em
tras peffoas. habito, e tonfura. E o que fi2er artigos
" 25 E· quand Igum CIerigo de Or- ce Clerigo foIteiro , baflar-Ihe-ha proyar,

. c:lens Sacras, otl Beneficiado, que for livre ,como ao tempo da prifaó foi tomapo em
por. f.entença final dé feuJuiz EccIeíiafti- habito, e ton "a. E fe os accufadores en
co, pedir aos Correg~dores da Corte,que tenderem prov ,que as taes Cartas faó
lhe mandem gU4rdar fua fentença , fazen. falfas, ou que e es faõ bigamos, ou anda
do eIle certo, como be de Ordens Sacras, vaó fóra do hao to , ou naó traziaõ corôa

,çu. verdadeiramente ~eneficiado, e eilá aberta, feráó a Hfo recebidos.
em polle de feuBeneficio, pela maneira, ~8 E da fentença,que quaefquer per..
que dito he, fer-lhe-ha dada noffa Carta, ' roas, que jurifdiçaó d Nós tiver.em,ou os

"porq lhe ardem a fentença do feuJuiz,. ,Juizes, Ouvidore~, e Corregedores, ácer-
. ~§ ,-E-~ Â algum Cled -o de OrJe .' a da dita r~ . ""1 :e , p. ílo que n

·e
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Ordenaçoes, Tit. 2.) e 3;
ou Beneficia os, que aç,:harem c in
tet;ldo taes m leficios, porque deva~ por
direito fer pr s. E tanto tIue forem pre..
fos, os entreguem a feus PreIados,ou' Vi~
gados. E naó poderáõ prender os que naó
acharem commettendo os maleficios , fal..
vo por mandado de feus Prelados, que oi
man~emprender.

rLiyro Seguni10 da
cafo ; porque raõ remetti~os , .ter. ú (te
N 65 alçada,fempre fe appeIlará par' N6s,
e nolfos Defemb rgadores, .a C}ue o co
nhecimento de t feitos pertencer. E a
(eptença , que r eIles for dada, fe cum-

., d' á ,J. pnra, e ara "ecuçao.
29 E as no{fasJuíliças poderão pren·

~er q\1aefquer Clerigos de Ordens S~c~as~

. fazem da Terceira Ordem de Sao Francif..
co, ou Irmaós de algumas Ordens, para
fe efcufare e fervir nas coufas, que pot
nQífo fervo fO, e bem do Reyno lhes man·
daó faz .;--e para fe exemptarem de nofTa
jurifdiç~õ, nlandamos, que em nenhum
modo fejaõ efcufos de fervir, e lhes naó
guardem Privilegio,que alIeguem, por affi
ferem da Terceira Ordem, ou Irmaós de
algumas Ordens. Porêm, fe alguns da
Terceira Ordenl viverem em Cõmunida..
de em algum Oratorio juntan1ente com
auétoridade do Papa, ou do Prelado, aos
taes havenlo~ por bem, qlhes fejaõ guar...
dados feus Privilegios , fegundo for a·cha~

do por direito•.

"

II.TITULO1

Como os Donatos de Sa~Joa~, e os ela Tirceir4 Ordem de Sa~ Franc'ifco, e os lrm~~
de algumas Ordens, rifponaeráô peránte as J1!ftiças del~Rey. .~

POr quanto alguns Priores, e Com';
mendadores da Ordem do Hof..
pitaI de SaóJ oáõ deJentfalem,

]ançao muitos habitas da dita Ordem 'ã
homens, affi cafados, como folteirós, a
que eIles chamaõ Donatos, para terem os
Privilegios della , e fe exemptarem de
nofTa jlfrKdiçaõ , os quaes por direito naó
faó verdadeiros ReligiQfos, nem devem
gozar de Privilegios delIes, mandamos,
que naõ fe guarde Privilegio algum, 'iue
por raz~ dos ditos habitos alleguem ter,
a nenhum dos fobreditos. E fcn~ ernhargo .
delles, fe faça delles Ju{Hça, e direito t

como fe taes habitos naõ tiveífem.
J E por quanto algumas pe{foas, fe

-.-.r-
f .

TITULO III.'

• •

Da maneiiG:r..em tJJ.!e~ey poderá tirar as COlUaS, que deIle tiverem os lJU~fi livrti~en~
P~~:·lJuena'Óforem pelo Ecc1ditYtico direitamente punidos r'

EL-Rey .Dom Affonfo v. cqm a'; e jufiiça deveriaõ fer; e o .dito Senhor d
cordo de alguns do feu Confe- foubeífe em certo, e na~ , como Juiz,
lho, e Defemhar ,determinou, mas como feu Rey , eohor , por os ca

e OJ;dfllOU (naõ para que fe pu1?IicafTe por ftigar, e evitar que taes maleficios fe naô
f' Ley, mas para ufar da ta determinaçaó, commetteífem., osJançaria de feus mora

em quanto a achalfe bo , e proveitofa ) dores, e tiraria as Terras, Jurifdiçoes, Ca
que,quando em feu Re oS,e Senhorios RelIos" Offiçios,VafTaIlagens, Privilegios,
alguns Clerigos de rdens Menores, ou Tenças, e Moradias, que delle,ou de {eus
Sacras, ou Beneficiados, Cõmendadores, antecefTQres de graça, ou em quanto foífe
e outros Religiofos , e peífoas .da jurifdi.. fua .mercê, tivelfem,que em luas vontades
çaó Ecclefiafiica J. foífem culpados em efl:iveífe de lhos tirar, naó lhes tendo ou
maleficios , e julgados pelo Ecclefiafl:ico, tra obrigaçaõ de lhos deixar te ,falvo por
e naó fo~empu~4ol), ~ por dire!to t - ªnte~ !hes fe~em ~ad,o~ ~~ _ ,~.c~, paGo

. . •. s,~

,



IV·,oULTIT

pti maneira em q eEí-Rey p er J
ótar as tou/as ,&c. 7

que' nas cartas das ditas couti's naô foífe houv fi m delle fufientaçaô, ne1tl roer...
declarado, 'que as tiveífem,e quanto fua cês * orque,onde os malfeitores faô fof.a. Co1t. ~4

rr f: ' fi 'd 1,.J " 1:.' '1 do er nuhl.Jmercê foue. O -que p ~ azer tIrano. rI os, e laa nlerces, e .19:, or, a em 1"" "

do-as enl parte, ou em fodo, a certo tem- candalo,que geralmente 'e. técebe,os bons
po , ou para fempre. ,E os trataria fegun- fao offendidos ,'e affi'ontlldos j a qual de-
do a qualidade dos maleficios', e das pef- terminaçaó temos por bo , mand~mos ,

, foas, contra quem fe commetteífem, e fe.. que fe cump'ra, cómo neBa fe cOl1têm.
gundo foífem por-[eus Prelados punidos, I E dererminamos,que qualquer not:
ou l1aó, como el1e €ntenddfe,que ° devia fo Official, de qualquer fotte, e qu~lidade
fazer para em commum 'de feus Reynos. que feja,q fe chamar ás Ordens, e jurifdi"
E iíl:O)laÚ por via de jurifdiçaú, nem de çaú Ecclefiaftica, perca por iífo o Officio,
juizo, mas por ufar bem de filas cou{.qS, que de Nós tiver; e' irra por fe a~ exem"
e 4faftar de fi os malfeitores, e que naú ptar da no{fa jurifdiçaô.

,Q//alldo os moradores da Ca del-Rey de Or4eJ1s Mel20res , 'ou. Sacras, reJponcler&~
pel ,.~zté as Jz!fiiças jeculares.'

~v J

•

•

v.

tisfazer ao que por noffasJuiliças {o~r'e
os ditos cafos 'fór mandado,' N 6s ,naó
como Juiz, mas como feu: Rey,e Seilhór~
por o caftigar , e evitarq.ue taes co~fás'fe

. naõ commetta5., lhe tiraremos a moradia,
tel1ças" e quaefque,r outr~~ couras, que
tiver de Nós, ou de no{fos aru;eceffo.
res em quanto fo~ noifa
mercê.

,

, 'Da 'm~11lmidade da I$rlja.

TU·L OT ··1

U ando algum 110irO morador,que
andar' em noífos livros, e for
Clerigo de Ordens Sac1"as, ou
Menores, ou Beneficiado, com-

metter algum crime, reCpooderá perante
as ~oa:asJ ufliças, quanto ao' éivil, que
defcender de alguns damnos , ,ou crimes
por elle',cámmettidos , para fatis.G'lça5 da
parte. E naÓ' 'I~CH::lldo 1 a-

I
Orque íempte foi noifa tençaô ! e ',' el1a ; em tal caío' .ui fecuW1ioded, ti..

he c:om a graça de Deos, honrar . :rar della o ,nlalfeit , , efaie 'delIe jufliça,
nllüto a Santa Madre Igreja, te' dari'do-Ihe pena de degredo, ou qualquer

obedecer a feus Mandan1entos, mahda- ' outra pena de direito.
mos, 'qlle a ImI11u .dade da Igreja haja ,1, E fe a1itunJudeo, ou Mouro, ou
l:ugar em qualquer' grejà, aindtl; que naó oútr~ irifiel,fugir para a Igreja, acoutan~

feja ~agra~a; com tanto que feja edi~ca... do-fe a ella, h,'" rerá por eIla defenQ.ido 1

'da 'por auctoridade do Papa, ou Prelado, neI!1 gozará da tia Immunidade, porque
pa'ra nelIa fe celeb1"ar o Officio Divino~'E ,a Igreja naó 'getllQde ai que naq vivem
porque a 'Igreja 'fónlente defende <> mal- debaL'"{o ~e fua .ley,nem obedecem a (eü9
feitOl;,que tenl feito tal maleficio, porque MandaU1entos. Porêm? fe eIle fe quizet
nlel;ece liaver morte natural, OH civil, qu logo tornar Chriflaó, e, de f~ito ~or torna..
cortamento de membro, ou qualquer ou~ nado á Santa Fé. de noffo Senhor J ~ s ti
tra pena de fanglle; e naó cabendo no CHIÜSTO , ai1te~ qu parta da Igreja, po
malefici cada hUIna deftas penas, a Igre- ,derá g0z.ar da.lm111l.H1idade della, áffi 1 Ci:

já o naó fend.e 1 ai a que fe aC01.lte a taõ cumprida n, ' com~fe a.o tempo
• _'iI
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que fe acoutou á Igreja; fora já "'I morte feja vida por de pr-apo-Gto.,. ,e um

2 o que cotnmetteo male na como fora ropofito, fe os matára, outra
Igreja,tendo d' . tes deliberado para neHa petroa, que ... óra [etfma~ido..
malfazer, ain que {e acoute,á Igreja ~ 6 Item, fe o efcravo (ainda que feja
naó ferá por. e defendido, nem gozará Chrifiaõ) fugir a [eu (enhor para a Igreja,
de rua Immlu dade. acotltul1do-fe a eUa, por fe livrar dó ca-

5 O Jadr~ó publico,teedot das'elha- ptiveiro,en1 que eitá, \laÓ fefá por eIla de- r7

das, ou can1inhos-, ~ue em eIlas cofitim-ou fendido, )11aS fera por torça tirado del1a.
matai" '; ferír , ou rol.tbar; e"o que de pro- E defendendo..fe eIle ,rfe de fua tirada fe
poGtó pôem fogo àos paés fegados., .,ou lhe feguir a morte, por d'outra0m~neirao
por fegãr-, em qualquer tempo, que feja ) l1aó poderem tiral',naõ !la'verá feu fr.nhor,
OU outras frutos de qualquer naturez·a ; ou quen1 o affi tirar (fendo' f~u cri~do,ou
Cjue forem)ainda queJe coute,á Igre:ja,naó fàzencl-o-oPQt feu mã4~do) pena ~~~rl1a.
fetá p'Or ena defendido,neln goz·ará de tua 7 E para asJuíliças faberem a manei·
Irl1'munidade. ra, que haõ de ter em tirar das Igrejas os .., 1

4 E tocto'O qoe de pi'o}?ofito , ou iJ.Y":- nla~feitores FIOS cafos, em que a Immuni.:.
.fidi~G11nen'te tommette alguma grav~'Qf.. dade della lhes naó v&f, mandamos, que,
ferIra) po~que mereça haver pena de nlO!"'- fe [obre os n1aleficios for tirada alguma
te n'atural , ati civil ,. ou cortamento de inql:Üriçaõ "'. porque fe n10ílre ferem 'de
membro, ou q:ualquer outra pena de [an- propofitq ou de tal qualidade, para deve..
gue, fe Ce coutar áIgreja,naó ferá por ella rem fel' tirados da Igreja, as noírasJufl:i~

def~:tdido. E ifio fe deve entender no ma~ cas as nl0ílrem ao VüTarib do Prelado
~ '-·0

lefTcio., que. de propofito hefeito, prind-' do Lugar, e onde-o,naõ ho:uver, ao R~i-

paJ:mente ,por-'Offe1ilder-a 'outrem j porque; tor da Igreja., a'que 'o Íl1alfeit0i: for aco-
fe folfefeito prin~ipalmente-a''Ou~r0;fim-) ll)ido, antes de o della tirarem. *E Cc ao CoI!.

e o maJfeitor·fe ,acouta{fe á IgreJa, 'pode- tempo, que (e acolher ·á Igreja, naó-ho.~-num,f

ria f~rr 'por -ella defendido. ,PÓ'de-fe: pôr vertal inquiriçaõ,pe-rglll1terri-fe logo fun1~

, exen1pu> no Jadraó) que fufta, e no qúe mariamente tres, oú quatro teftemunhas;
comf1rrette ~dulterÍo c,om !Jlulhel" c,arada" <iJue mais r,zaó tenhaó de faber, Como o
que fem embafgo que de propofito,e com t-aI mak6dió fai cOIIimettido , (em [~r ne
deliberaçaõ façaó o mal, fe á Igreja fe a- . c,dfario citar-fe, o ii dlá acolhido á Igre~

coutarem, gozaráó de fua Immuni~ade ; ja, fendo prinleiro o Vigario ,pu Reitor
porque fua tençaó naó foi principalmei1te requerrdo,para as ver jurar;e examinar. E.
fazer oífe·nfa -a algum: "n1as o prop~{ito naó fe ach::Uldo o Viga'rio, ou Reitor na·~.

principal dó 'ladraâ., foi haver o-.alheyo" e Igreja, ou em fua poufada; feja apregoa- '
do adultero fc1tisfa'zet -ao carnal·êleiejo. JS: dú á Forta da dita Igreja, para que as vá,
por tantoAizemos , que fe algllin homenl ou erivie ver jurar 1 e examinar. A qual
de prop4flt~l~o~~roforço[am'ente inquiriçaú.o Vigario) ou Reitor pàdetâ
do {eli; oUi~·tomal~e forçoíàmente fua ver, Ce quizer, quandoimõ forp'tefeilte'aor
m.u!her.,'comn~ettendocom ella adultelio-, tirar delIa , para 'Caber, antes ql:le o malfei
.en1 taes cafos, ainda queQ malfeitor fe a- tor feja'tirado d~ Igreja, fe 11le cafo par~

couÉaileá Igreja, naú goz.ará de fua lm- gozar da Immunida .e deHa ~ e iRo f~ní"

fllunidade._ ·Por~m 'O que forçar 'm,ulher vinde o Reitor" antes ~e o malfeitor fêja '
~itg~m, -ou o. que por for 'l;\-, e 'com·armas tirado-. E porelle fe l1av efperar~ nlalS

• a-too1aT,.e levar a outro 1 ar, e a corrom" que até íe f~zerem as ditas diligencias.. E
per. fOTç-ot:1.ment~ , gozará da dita Immi1>- tantG que féitas fore.m,ach'ludp que o mal
nid.ad.e, por affi {er-deter inado por·Direi- feitor naó deve gozar da' Immunidade ,
to Ca:nonioo. (erá logo tirad~ da Igrejà. E vindo o P'Lei-

5 E [e algum,matífr .fila ·U1ulher ,-ou tor , depois 'qúe omalfeitor for tirado dei",
otit~em com dia, por dizer,- que lhe.fize- la, q1J!erendo ver -a inquirisaõ 1 anloilrar-

- rao- a~ul~ri(!); ·e.rpelar;tevalfa , 'que fobre a lha-haó, para'faber, como o malfeitor por
n10ne (e, tirar) {e-acbar , 'que a inatou conl fuas ,:ulpás naó devia gozàr da/Immuni- ,
.delibera'jaó, e naó ..~J talm~nte; a .tal dade. E en10utr maneira n ~ tirenl os

. , nlar- .
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lJa' IlnliluJiidaâe aa_I grr:jà '. . ,'9
~ ;::;~;'"m.alfe!toresdas Igrejas, a q[e COtItarem. ele [~{Jtir~do.,·e pteto, ~zeÍ' artigos de In1

E cm quáto fe fizer eile [utl~mario conhe~ mill -~:kde .,' [ej"~~-Ihe reçebidos, e feja-Ihd
cimento, feja' o malfeitor b{:m,. e honefla- à ,.,eIles dado lugar á prov~, e recebidas
mente guardado, em ~J.~ra: ti naó fuja. t,mtíls tefleml1nbas, ço~o por. nofTas Or..

8. , E [e depois de'vif1:a à inquiriçaó , denaçóes'he deiermim6 o;. qúe,fe pergun...
Cjue.mandamos, que [e veja ·parà determi- eem a cnda attigo.. E . {entença, que
nar" [e ao malfeitor. v~1 a Igreja, oU·l1aô,.· o Jl1iz der febre' a dita I u~llll.1idáde, dará
forem concordes .,. oJuiz com o Vigario , appellaçaÕ' ás partes,ou app.epm:á por par~
COU10 Reitor da Igreja; o eril que fe con- te daJufiiça '110S ca[os,enl li naú óver alça~

co.rdarenT, fe gua.rdará, tem ll1ais. app.el1a- .da fegulldo o crime; porql1e for atcuíàdo.
çaô, nelal Ággravo. E [e forem enl difle- 10 E [erá aviiàti'"o o Corregedor da
renç"a, por hum dizer., que lhe vaI, e ou- .Coma~ca, que no Lugflr, onde efiiver 'I

11:0, que. naô, faça-[e auto de,-'(Zomo LlÕ. Cjuan~~fhol1v;er cafo , e1.1de [e i'eql1eira ü
.diífej-ent-es, o qllal com a "i.nqúiriçaó o orar alguma peifoa da Igreja, l)1ande ~d

JUiZ enviar~ ao Corregedor da Corte, ou Juiz, que com o Vigario,ou Reitor della;
.ao Corregedor da'ReIaçaõ'dõ Porto, {en-" entenda nHro, e elle [e naó ehtremetta
do no 'diil:riéto della, ou a algum noifo ni{fo,fenaô quango. forem .diflerentes)para'
D~fe~i~argador~' que and'àr .com alçaôa: 'que pofTa dar ~õ .cafo dete;rrhitíaçaô final.

. mais perto do,Lugar., onde dl:iver algre- . I r E fe :ncolhendo:[e 'Ü)deHnquinte
. ja, a que fe. o, malfeitor a~ou, ou ao . ao Adro de aJgullla

O

Igreja , houyer duvi
.. ' C~)lTegedor da Comarca, Cjtl,\~ais pertà da , 'fe o Lllgar, a que cflá a~olhido he

~ol1. 3- efliver.*E o que. cada hum delles por fi fó Adro,ou naú, para etfeito. de lhé valer, ou
tum.z_ determinar,fe ·guardará. E em quanto naô naó valer a lil1munidade , o cObhecimen..

for dett;rmilJada,a dita differença, o Juiz o . to diifo .pertence aós Juizes Ecclefiafiico,
tirará da Igreja, para'fóme11te efiaI"guar- e Secular juntamente, affi co'mo fica dito
dado pa cadêa, e naó por via de prif~6; 11a Immunidade;como anteced.ente nec€f..

: porque ·feria grande oppreifaõ- haver-{e fario, fem o q~lal a .duvida della fe naú pó....
<i~ guardar na Igreja tanto tempo, pois fe de determina~" TI fendo diíferent€s; guar..
ha de e.[per~r pela dita determina·çaõ.E en- dar::.[e-ha na detei"minacajida tal.d,itferen
tre !a~tooJuiz naó faí:á execuçaó,poilo q ca . ,q ca dito, quando ha diffe
110 caCo te-l'lha aJ~aJ.a..,-e-<tu.e.-; .1 e ~ença [obre valer à Immunidade; ou naú.
coH,ul1).ou, e u{ou em 110'fTOS Reynos.·' Pofio que., quando [e tí'ata,r; fe he Adro f

"·9 . E pofio .que peló (unlmario conhe- oü paõ ,-para todos os outros effeitos, o
cimento, ou inql1iriçaó, que era feito, o conhecimento pertence ao Jüiz Ecclefi
l1lalfeitof feja tirado da Igteja, [e depóis afiico [ómente, conforme a direito •.

~

.
T I TU L--O ')

.- ",; Como Je cwnprirá1J' os 'mandádós 'dos 11llJuifidores. .

. ..,

fi

·.

". V'·.:, ... EndolN~s a obrigaçao, Cjue te- çaq, e execuçaó. ~eÚa, prend~lido, e mali,. o

, '.: mos de fàvorecer ,'oe ajudar a's dando prenger as peífoas" que e1ks man..
· ... ·'coufas,qu'e tocaô ao Santo Of- dal~em-que [eja,?... prefas', por f~rem çurpa-.
·~cio da Inql1iftça:õ 1 'manda.mos a todos das 1 fllfpeitas, ~u infamadas no crime da .,.
nofTos 0fficiaes. da Ju{Hçaj. '~ue, ·[end6.re- ,herdia; e os, tenha6 prefos em fuas pri-

~ queridos, pelo InquifidOl: mór.1 ou pelo [oés ,', ou os levem; onde os' ditos Ipqui{i.·
. .Confelb.o geral d~lla, e pelos Inqui'fidores. dores os mandarem eRar; Ó:tl lev,a,r. ,E bem ~.

. . feus'hlbf1:itutos, e del~gados,. ou pOi" Car" . affi,. fa'çaó 'citar; reql;.H~rer, ef?:Jpraz.ar, e pe"
o ' •••:. tas filas ,~l~equerendo-lhes rua ajuda, e fa'" nhorat .quaefqu~r·EéfT9~s-, ~ fazer quaef...

..yor'fque ClJmpraó·[eus:reqtlerime.ntos·, e 'quei' outras,dilig~nçi ,. que. por bClrffi de
m~pdado., no_que tocará Santa Inquiíi;.. f<.~"lS Offi.dos·· o~'ditos Inqtll1tdof(;;s man-
0.' :Liv. II. • - . dare"
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darem fazei·. E ifto cumpri'ráú ás 'H'o!f~ defaguifacfo em fuas peíloas , e 'couras de
Juítiç'as nos Luga'res defua 'juri(~i~aõ , fel1s OfEcios ," e'FamHiares. E'os tenhaó
cada vez ,que por fuas Cartas ligitinla- fob noítTcufl!odia, e encomnlenda, e lhes
nlente forem req eridos~ 'dem todo favor f; jud,a, para feguranleni

I E 111anda às aos nolfos Officiaes te executarem {eus fEcios. E naó O fa-
daJuíl:iça, que nda <? InquHidor mór, zendo affi, áIem de-incorrerenl nas penas,'
Inquiíidótes, e . S da Santa InquiG- em que incorrem os tranfgreífores dos'
çaó , forep1velos Lugares de fua jurifdi- ll1andados Apollolicos, no tal cafo Nós' ..
çaó, os recebaô, e façaô receber benigna~ os caHigaremos, COlno nos parecer, C011-'
Dlente. E naó c9nfintaó' fel' fejt~ algum forme a qualidade de fuéts culpas.

'\

•

li -

I ·'·TU L o VII.
, fi

Quefe faça penhora nos hens dos Clerigos, condemnados pelosJuizes Jeculares» "

M' ,Uitas vezes alguns Clerigos ,
ou 'Beneficiados faó deman
dados civilnlente perant'e no[..'

fasJulliças nos cafo's ,que fegundo direi
to, e 'artigos fobre iíl:o feitos, e acorda
dos, o pódem, e devem fero E fendo con- ,
cleninados pelas ditasJulliças, no que he

, achado ,por direito, ou em as cullas, e
querendo as ditas noíTas J uRiças fazer
execuçaó pelas ditas felltenças em os bens
dos'conQemnados, dles alIegaó,que a exe
cuçaó deve {er remettida aos Juizes Eé:"
defia{Hcos, e que' naú deve fer feita pe
losJllizes feculares. Pelo que ordenamos,

c que em todo o câfo , onde o Beneficiado,
QU Clerigo de Ordens Sacras he por=di-

reito, ou petos ditos artigos obrigado a
refponder perante noífas J tiíl:iças, fendo
por ellas co~~mnado~, elIas poífaó por
fua anaorid~demandar fazer a execuça5
nos bens dos ditos Clerigos pelas quan
tias, que affi forem julgadas aos leigos, ou
a quaefquer outros, enl os bens, em que.
fe deva fàzer a dita exectlçaó, affi con10,
com jufta raza5 fe poderia fazer nos bens
dos leigos, fe condemnados foífenl: conl'
tanto qos bens naó feja5 verdadeiran1en
te d~ Igreja. E iflo am no principal,'como
nas cullas,porq, pois o conhecimet@ prin
cipal da coura deman-dada pertence por di
reito ás noífas J uRiças,affilhes pertence a
execuçaô das fentéças, qfobre iro déraó.

r
(

I t UL o VIII.
'(.
.·i..... Da ajuda çe hraçoficular.

J

de Póra do Lugar, em ti o houver,naõ fen-
do nelleprefente,o Corregedor, ou Ouvi;:..
dor,acharido qos ditos procé{fos foraó or- "
denadamente proceífados, conceda ajuda
de braço fecular.' E querendo todavia os
Pl:elados proceder por cenfuras , e depois
cellas pedir ajuda de' braço [ecular, mo
firando· os proceíTos, fentenças, e os pro
cedimetos até de participantes excluGve;
e fendo juridicamente procefTados-,fe lhes
concederá a dit~ ajuda de braço fecular.

2. E nos cafos,em que fe proceder por Call.!
yia de vifitasaó geral,'* ou d,e i~1ql1iíiçaó'l1ulll,1 '

, -."
• f. partl~

•

•

P'Ara que as fentenças, eMandados
" dos Prelados, e de feus Provifo

res, e'Vigaríos~ eViGtadores, fe
cumpra5" c0rl? mais brevidade,mandamos,
.que np conceder ajuda deçbraço fecular ~

fe tenha o modo feguinte. '
I ~os cafos,q fe'proceífarem ordina..

riamente~em' qaos Prelad.9s parecer q naó
o· conV:~,nl proceder por cenfiltas, nlolliãdo-'

fe os:p(oceífos,e [entenças;, o Con~egedór

da Comarca,oü os Ouvidores ,dos Meíl:rà~
dos n~s Lugares,de .uas Ouvidorlas,ou o
Provedpr da n1efina Comarca " ou o Juiz;

, ' ~ . '. , ., .....

.~
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-Da ajuda do braçoJecular ,. tI
arti.t\Jll~r, feita contra pe{foas leigas., in- contrâ el1e pedida ,. e irnpetrada ajuda de

fàmadas publican1ente nos ~liél:os , de- q. braçQ [Ccular das no{fas Relaçoés, ou dos
pódem conhecer, moíhando~[eo traslado Julgadores,que as pódem conceder, man-'
do fummario ~ as tefiem1\U;1}- s com os ter- damos,que feja pre{o por qualquerJuíliça
mos da admoeflaçaõ ,-que já foi feita aos de noifos Reynos, a que for reque~'ido

culpados, naquelles cafos, em que fe lhes có a dita Carta,e pague dahi em di'ante de
deve fazer,com precatorios. dos Prelados, pena, por cada nove di~; que eílivel' pre
ou de feus Officiaes, o Corregedor,Ouvi- (o, cento e oito reis" E.affi Pe19 tempo,
dor, Provedor,ouJuiz de Fóra concederá que na excotrlmullhaó efiiver, até que feja
a dita ajuda de braço fecular, como acima abfoluto. Da qual pena ferá a terça par-

CoU. 1. dito he. *JE na Corte, e cinco legoas ao te para a fabrica da Igreja, e a outra terça
CIÚ e redor ~. c:oncederá pela dita maneira o parte para o Hofpital, que neífe lugar
R~~~: Corregedor do crime della,eftando a Cor- houver, e a outra para o Alcaide mór. O

te apartada da Cafa da Supplicaçaú. que' Ce entenderá nos lugares, onde por
) E nos Lugares., em que os Corre- Foral naú for em outra maneira ordenado.

gedores naú pódem entrar por via de Cor- 6 E affi havemos por bem, que todos
reiç'aó, concederáõ ajuda de braço fecu- aquelIes, que forem declarados por ex
lar os Juizes de Fóra,fe os nelIes houver. commungados por os Prelados, e Cabi
E naquelles, em que naó houverJuiz de clos,ou fuasJu1liças, e Officiaes (naú [en
Fóra, a concederá o Proved~a Comar- do porémJuizes Apofiolicos) affi por cli
cá. E tanto que afU for con&~da, cada. vidas, que aos ditos Prelados, Cabidos,
hunl dos ditos Julgadores dará áexecu- e pdroas EccleGa.ílicas deverem, como
çaú as Centenças dos ditos Prelados, ou por quaefquer outra~ çOllfas, porque hou~

de fe'us Officiaes com toda a brevidade, verem de fel' prefos, conforme ao que
fem appellaçaó , nem aggravo, ém quaef.. .di{femos no paragrafo precedente, '0 fe
quer penas, que forem condemnados. E jaó, e paguem as penas nelle declaradas;
nos .caCos dos publicamente amanceba- naú fendo porém as ditas peífoas declara
dos, àinda que fejaõ condemnados em das por exconUTiungados, Juizes l)oífos ,
qualqu~r pena de degre.do temporal, dará nem 'Officia~ alguns outros da-noJfaJu
~á execpça ú as ditas fentenças, fazendo fliça; 'or Ec-natt entenderáõ aS
prender, e penhorar, e executar QS-CU s penas. E as peífoas, que forem ex
dos nas penas conteudas nas ditas fenten· .commungadas por deverem a~ ditas divi
ças, e vifitaçoés, até realmente, e com das e naó as pagarem, naô fe lhei daráó
effeito fer~m executadas. E nos caCos ci.. Cartàs tuitivas , para na-ô ferem prefos; e'
veis, qforem da jurifdiçaõ dos ditos PreIa.. levando-as, naó lhe feráô guardadas fem
dos, concederáô. ajuda de braço fecular, p.'!lfe noifo.
e ufaráó da dita alçada contra os leigos cô- 7 E quando quer que os PreIados ~

demnados, até quantia de trinta mil reis. Cabidos, ou feus Officiaes7 e J ufHças, ti-
4 Porém, no lugar, onde a Cafa da verem procedido contra alguma peífoa.

... SUpplicáçaó efi:iver,ou a Relaçaó do Por- até de participantes, ó ficando mais pro-
'--to, e cinco legoas ao redor, concederáo a 'cedimentos, que fó pôr interdiél:o ,..,fendo

dita ajuda de braço feculat' os DeCemb-ar- requeridasnoífasJufiiças.para lhes·darem
gadoTes dos aggravos. E affi o faráõ naS ajuda ·de braço fecular, fendo os autos fei
condemnaçoés civeis, quando paífarem tos, e proceífados em tal maneira, que fe
d.a dita quantia de trinta mil reis, cada gundo noíf'l§ Ordenaçoés, e Eilylo das
hun1 em feu di{lriéto. Relaçoés, (j ~lhes devia conceder, fe o i,,"":T'.__

) Item, fendo alguma peIroa denun. terdiéto fora pofio; ainda que o interdiéto
ciada por excomn1ungada ao povo 110S fe naó ponha, fe lhes conceda ajuda de

.·lugares, onde fe deve denunciar por feu braço fecular, affi,e da maneira,que fe lhes
Prelado, ou por aquelle, que tiver poder concedêra, fe o interdiélo fora po{lo : o
para o excomungar, fe fe naó abColver, e que affi havemos por bem, por faz~.r.~er.

:C1.hir da excommunhaõ ao tempo,que lbe cê aos Prelados, ,e peífoas EccleGàfiicai'
for affigqado ~elo JWZ Ecc1efiaftico,e fo~ ~e nolfos Reynos.
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gGS .profanos "como nas obras pias, con
t~udas nas inílituiçoés, o que os ditos Pro
vedores., e noffasJufl:iças lhes contradi
zem: q:ueremos que ác~erca difià fe guar
de o·que: fica 'dito no Liv~'o,prir,neiro,Ti·
tulo: Dos Provedores, .e (oJit lares: na
parte,que trata das Capel1as;e ífo pitaes.
~ no· cumprimento das obras pias, COD

teúdas nas inflituiçoes das Capellas, ~Ioç:.
pitaes, Albergadas, Confrarias, e Luga...
res pios, em 'que ha Iugar a prevenç~õ ,
fe çumprirá o que temos dito no mefmo
Titulo no paragrafo : Por~m.

, 3 E f~o algum Clerigo de Ordens
Sacras, :Rihgiofo,ou Beneficiado, ferido,
efpancado, ou injuriado, inda que feja
verbalmente,por alguma p~ffoa leiga, po
der-fe-ha queixar, e demandar fua iJ1juria,
enlenda, e fatisfaçaó , perante o Juiz Ec-

"c1eGa.ilico, ou íecular, qual mais quizer.
E tanto que perante hum delles requerer,
naó poderá variar, nem. tornar a requerer
perante o outro; poXêm, fendo o ~afo tal,
de que conforme as noiTas Ord~naçóes

as l10ifasJuftiças til:em devaiTa, e nella
. fejaõ culpadas algumas peífoas leigas, li
vrar-fe-baú perante noffils J uftiças; ante
as quaes as ditas peífoas EcclefrdG.icas po..
cleráã requerer {eu direito, e naG perante
as Juftiças Ecc1eGafiicas; por quanto a
jurifdiçaó he já preventa no fecular. E
ql.tanto ao facrilegio, e excommunhaó ,
no caCo, em que fe nella incorreo, fe pro-
eederá no Juizo EccleGaíl:ico. I

4 E nas reGflencias, e offenfas feitas - .
aos Meirinhe-s,* e Ofliciaes dos Prelad.os, ColI,f

110S caCos, em que pódem prender leigos, nUn1,i

ou penhora-los, havemos por bem, q~u'e 'Os
delinquentes fejaó caíligados por noffas
J uíli'}Us; e fe proceda contra 'eIles com
as .mermas penas, 'com que por nolfas

, 1

Ordenaçoes, e direito, fe procede conoO
tra 'os que reGfienl, ou defobedecern
ás no{fas Jnftíças, p'ara qtle a JulHça
Ecdefiatlica feja favorecida, e feusm n
dados Ce cuulpraõ, como convem.

P·Ara q e cdfem .duvidas ,'qu~ pó~.:
, de haver, fobre quaes faó os c.a~

.[os, e deliélos rnixti fori, em· que
os .Prelados, e {eus Ofliciaes pódem co
nhecer contra.leigos , naó fendo preventa;
a jurifdiçaó pelas.noffasJufiiças nos taes,
cafos: declaramos,que os ditos caCos mix
ti fori faõ os feguintes. Quando fe proce-
de contra publicos adulteros, barreguei
ros, concubinarios, alcoviteiros; e·os que
confentem as mulheres fazerem mal de fi
em fuas cafas, incefiuofos, feiticeiros,
benzedeiros, facrilegos, blafphemos, per
juros, onzeneiros, fimoniacos, e contra
quaefquer outros, que commetterem pu
blicos deliélos, que conforme a direito fe
j.aó mixti fori. E benl affi contra os que
daó publicas tabolagens de jogo en1 fuas
caras; .poRo que neíle caro houveffe d~l

vida, fe era mixti fori, ou nao.. Pelo que,
nlandanl0S ás no{fasJuíliças, que, qúando
os ditos Prelados,e feus·OfEciaes procede
rem cqp·a- quaefquer leigos,infamados nos
ditos deliél:os, lhes nab ponhaõ a iiTo in1
pedimento,naó fendo a jurifdiçaõ em taes
caros por as ditas no{fasJuG.iças preventa.
. I E porque fomos informados, ue

alguns Prelados pertendem de em feus Bi[..
pados eílarem em poire de executarem
ruas fentenças contra leigos,culpados 119S

ditos deliétos mixti fori, ou em outros'ca
fos civeis , que conforme a direito faó de
[eu foro., moílrando elles em que caCos, e
deliétos ha ,o dito coílúme, e po{[e imme
morial.., que naó foffe contradita por 110{..

fos Officiaes', e foífe confentida pelos
Reys noffos anteceifores, mandamos lhes
feja guardada fua jufliça inteiran1ente.
,2 E por.que .entre os Pre~ados, e feus

r::...Qfficíaes fe movem algumas''Íiuvidas com
(eJ os Provedores das Comarcas' fobre o pro-

) vimento, e 'cümprimento dos. enc~rgos
,./ das. Capellas, Hofpitaes J Albergadas,

l ~onfrar1as, e L.ugares pios., por os ditos
F.1"elados ,quererem 'indiílinétamente pro
'ver, entender, e·executar , affi 110S encar..

\

,.

r
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Dos excommlt1lgados appel/antes.
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IJ. I.
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M Andamos, que, fendo alguma
'. fentença dada porJuiz Eccle-

" fiaílico contra algum Cleri-.
go, ou lleneficiado, ou contra leigo nO'
cafo, enl que he qe fua jurifdiçaõ , pofio
que a fenteilça;dada contra o Clerigo,naõ,
feja fob oífe de Beneficio, fe o Cleri-
go,o.- .appelIar para a ~o.rte de Ro--
ma no cafo, em que pódem appellar, ~

ant.es que () tempo do feguimento delIa
feja acabado, pedir Carta, porque pen
dendo a' appell~çaó, fe naó proceda con
tra eIle por noffilsJufl:iças,l1em feja prefe:>,
nem evitado, nem lhe levem penas de .ex
conlmungado, havemos p r bem de lhe
fel' dada a cada hum deIles ~ando mo
fharem por efcriptura publid~, que appeI
láraõ, e feguenl fuas appeIl,!çoés , pofio
qlhes naõ fejaõ recebidas,por quanto affi,
foi fempre ufado, e pr~(?'ado, e fe cofiu
nlOU a feme1hantes C\ ias ferem dadas
pelos nolfos Defemhargadores do Paço.

I .. E a parte, que pedir Carta tuitiva
appelJ.;uoria , fará p;etiçaó aos De{embar
gadores do Paço', em que declare o ca fo,
e a fentença, que nelle fe deu, e porque
Julgador, e conlO appeIlou em tempo, e
lhe naó foi recebida appeIlaçaó,fendo por
rlireito d -eceber: com a qual petiçaõ of
fetecerá inarumento publico,porq confie
:00 fobredito com a repofia da parte, e
doJulgador, que lhe denegou a appeI
laçaó, e com o traílado dos autos, que
·lhe parecerenl neceífarios, porque outro-fi
'confie ? que Cegue fua appeIlaçaó, e tem
fobte Hfo feito as diligencias neceifarias ;

e confiando que he am, como diz,·e mo
firando iníhumento, coino pedio oJuiz,
diante de quem appel1ou,que lhe manclaf..
fe dar certid~ó, como fizera as ditas dili
gencias, e o trailado dos autos, e que lhos
naó mandou ~ar em tempo, que pOl! di
reito era obrigado, em maneira que fe
moílre,que naõ ficou pela parte offerec~r'

a~ ditas diligencias, lhe ferá a dita pe'tiça@'
havida por jufl:ificada, e fe lhe palfará
Carta t~Iitiva appelIatoria em fórma.
. 2 E !1~Ó mo!l:rando todas as di1igen.
ciq,s. acima ditas,para a Carta logo lhe ha
ver de fel' paifada , e pedindo tempo para
a.s offerec~r, lhe ferá affignado termo con
veniente fegundo a diQancia do lugar,
naó paífando de trez mezes : fazendo po-
<rê~ certo por infirumento publico, de
como appeI1úu, e lhe naó foi recebida a
appelIaçaó, e no feguimento della faz di·
ligencia,e lhe fefá palfada Carta para naó
fer tirado de fua poire,e fel' mantido nella,
durando o dito tempo. E naó fe mofl:ran
do pelas taes diligencias, o que lhe !le ne
ceifario, para lhe a dita Carta fel' pa.ífada,

. como acima dito he, .lhe ferâ denegada, e
fe porá defpacho diífo nos Autos; de q fe
paí rá Carta á parte contraria, fe a pedir
pari fazer execuçaô pela fentença , pofio
qnaõ feja acabado o tempo,que (oi dado
á parte para offerecer as ditas diligencias.
. ) E as ditas Cartas fe naó pairaráo
aos que forem excommungados por divi
das, que devaó aos Prelados, Cabidos, e
peifoas EccIdia{{1cas, como fica dito no
Titulo: Da ajuda do bra~Jecularr

..

I

T I T U L o XI.
• _ _. t 1

rI •

De fí COI1àS as Igreja.s,Mojleiros,e pe.ffoas Eccltjiqflicas l1a~'pagará~ direitos a EI-Rej.

•

•

,..
•

voto de Profiífaó; e bem ali os Clerigos .
de Ordens Sacras, Frades, Freiras, e Er.. '.
mitaés, que fazem o,dito voto, e os Bene; I

ficiados, que vive~, como Clerigos, e por
taes faó havidos, poflo que naó fejaõ de
O .dens Sacx;as, fejaQ exemptos, e excu[os

- de pa-
•

•
",

•

•
•

POrque noífa tençaó he favorecer,
quanto enl Nós for, as Igrejas, e

" peífoas' Ecclefiafiicas, havemos
por bem, que as Igrejas, e Mofieiros, affi
de homens, como de mulheres, e as Pro·
vineias ~ .em que ha Ernlitaés., que fazem
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oe pagarem dizima, e portagem, eaquêlla -; E queremos ,~<.Jue, comprando cad~
parte oe Sua, que, fegundo os F~raes, e huma das ditas peiro~s ~lgl.lqs pano de 1:- a
Artigos de Sifas de notros Reynos, er-aõ de fóra do Reyno,o védedor pague fua a~

obrigados a pagar, de todas aquellas cou- metade da Sifa,e a tal pe[foél EccleGaílica,
fas, que trouxerem, comprarem, ou vell- ii cáprar,ferá efcllfa de pagar fua ametade.
derem para fuas neceffidades f6mente, e 4 E por fe efclt:í:lrem alglms enganos,
daquellês, que- com elles viverem, a que ·que (e poderiaõ fazer, (e cadá huma das
continuadamente derem de comer, e bem peífoas exemptas p,or eRa Order!açaó,ql.1ã~ ,
affi, do que venderem de fuas novidades,e do compralfe, ou vendeife alguma COUf:1,
rendas de (eus Beneficios, e bens patrimo- fe obrigalfe de a fazer fona , da parte da
niaes, moveis, e de raiz, e-naó de o.utra Sifa,que a outra parte era obrigada paga(;
coufa alguma. E a outra parte, que, fe- rnandamos,que iRo fe x:taó faça ~azendo.

gundoosArtigos deSifas carrega fobreos fe, todavia a dita Sifa, Ce aN' lá da
,leigos, {e arrecadará dos leigos para Nós. peífoa, que comprar, ou vender, a cada

I Porêm, fe qualqu.er das ditas pef.. huma das ditas exemptas , oú pela mefinà
roas compi'ar,ou vender quaefquer coufas couCa, que (e vender. .
por trato de mercadoria, ou por via de ne~ 5 E por quanto o Clerigo, ou peffoa
gociaçaõ, ou fe compraE bens de raiz, pa- Ecc1eíiaíl:ica, he obrigado conforme a di-

Col!. I. gará Sifa,como fe fora leigo.* Salvo (e fo- .reito, jurar, [e ás ditas coufas faõ para ruas
h.I.e~. rem caras para fuamorada, e ufo, e outros neceflidades ou faó de fuas rendas, fe lhes

bens de raiz, que, fegundo a qualidade de o tal juram t!D for pedido, eItará eUl eC
[ua pe,troa, fómente para fua mantença, e colha do Rendeiro, ou de noifo Official,
fuíl:entaçaõ lhe foreol neceífarios : porque de o provar, ou de o deixar em feu jura~

da compra.das taes COUf:1S , naó pagaráó mento, qual mais quizer. E jurando, fer
Si[a, nem outro direito. Mas das coufasJ lhé-ha crido. Sal o fe as couras forem taes,
que venderem por maneira de negocia- que havendo rerpeito á qualidade de rua
saõ,ou trato de mercador~a,pagaráõ.Sifa, peifoa, naó feja veriGmiI,que faó fuas,ou
conforme aos Artigos das Sifas, porque que lhe (aó neceífarias. E a me(ma dlanei-
conforme a direito {ao a iífo o~rigados. .ra fe terá na Dizima ,.e Portagem.' .

2 E pofio que as pe{foas acin1a ditas 6 E fendo cafo, que .alguma parte
naó paguem Sifa, Dizima,.nem Portagem, venda alguma coufa a qualquer peífoa- da~
naú deixarâo todavia de o fazer faber aos acima ditas,e naó fe'ache o vendedor para
noJfos Officiaes, e ,de levarem ás cafi das por elle fe arrecadar a Sif:l,arrecadar-fe-ha
Alfandegas, Portagens, e Sifas, as co (as, pela meíma coufa, que for ven ida a cada
que devem fer á eIlas levadas, affi as que hunla das peJfoas exemptas,conlo fe arre
trouxerem por mar, ou por t~rra, como as cadaria pelo vendedor, fe fofie achado: ~
que comprarem, ou venderem, fegundo Hl:o, naó (e achando. outros bens do ven
nos Foraes, e Artigos he declarado 1 e ahi dedor, porque (e polfa arrecadar.
lhes ferá5' defpachadas, fem pagarem di· - 7 E tudo, o que acima dito he, quere.
reitos, e ifio por Ce affi e{clJ.farem enganos, ,mos, que haja lugar nos Cón1endadores, e
e.conlu.ios,que a no{fas r.endas fe poderiaó Cavalleiros da Ordem de noifo Senhor
fazer eht qutra maneira, e fenl ferem ou- JESU CHRISTO, que tiverem Commelldas,
tro-fi obrigadas a lealdar em tenlpo algum!, ou tensas, conl o Habito da dita Ordenl.

·X·II.
CoU. J. Dos Cámel1dadores,eCavalleiros das Ordens de N.S.]e fuChrif1.o San-TioO'o e '.Aviz-lt

~. VI- , b , • ,num. I. _ .

- e [ego - Andamos ,a todos noífos Offi- munhas, ali em caros crimes,como cíveis,
ciacs deJu!l:iça, que, quando alguns Commendadores, ou 'Cavalleiros
cumprir para boa admillifira- do Habito de cada huma das Ordens de

~aõ della, ferem per~nt"ados P<?f tdle- noif<? Sel1hor J.ESU .C~RlSTO,San-Tiago,
'ouAviz,
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]Jos ConllnendL{dores) eCavalleir.os das- Ordens, e.Yc. I)

ou A:ví~, nau fendo de Ordens Sa~ras,que de crime, perante asJuftiças feculares.* ColL~.
/1 .,.J • Ir ... f! N' r d I 1 f. 11 Ull ,I.os cOnllran]aO a lHO"por qua[o oS,como 2 r.n ec aramo~., que nen lumas pe -

Mefhe das di~~s Ordens, temos para ilfo foas, que forem providas dos Habitos das • • •
concedido licén.ça aos ditos C.oml11~nda- Ordens de no{[o SenhorJ ESU CRRISTO ,

dores, e Cavalleiros. E" elles feráõ obriga- San-Tiago, e Aviz, gozem de Privilegio
:dos a teftemunhar, {ob pena de perderem algum delIas (po~o que. feja Priyilegio"
o que na dita Ordetn tiv~rem : e naó ten- do foro) falvo aquelles, que com o Ha..

" do nella Commendas, ou tenças, de pa- bito tiverem Comnlenda, ou tença, que : .
<rarem cem cruzados para o Hofpital de com elle lhes feja dada, ou mantença tál,
~odos os Santos." " com que fe po{[aó governar: o que affi de..

I E s ditos Cõmendadores,e Caval- daramos, por fer conforme a hUrila Bulla
Jeiros 'es Ord~ns Militare~,refponde.;, do San'to Padl~e Leaõ X. concedida aos
ráõ nas caufas CÍveis, qnaú de[c~nderem Reys deiles Reynos.

r

Dos que cita~ para Roma: e dos que impetra~ Bellt[/icios de hotneJ2s vivos; ou os
aceitaô;:ffe Ejlrangeiros, ou Procuraçoés.

T IT UL O XIII.
..

,

f

"".'ro;

•

TITU:.

•
•

..•
•

:p01' fe evitar a grande vexaçaó, lado.s. É queremos, que if1:o re entenda
: que fe dá aos Beneficiados de nos cafos cxpre{fos neíl:a Ordenaçaó fó-
. noífosReynos, porp~{[oas;que mente,* c naó fe faça dellaextenCaõ a Oll- Coll.r.

cftaõ na Corte de Roma, ou fóra della, tros caros fóra delles. num.I. -

lhes impetrarem [eus Beneficios, vagando I E bem affi, nenhuma pefToa, de
por celto ~odo ; c por algumas maneiras qualquer forte, e condiçaó que feja, na
exorbitantes os· fazerem citar para a dita tural de nofTos Reynos, e Senhorios, naS
Corte de Roma: ordenamos,que qualquer aceite nelles Bene~cios-alguns de homem
pe{[oít natural de noífos Reynos ,~e~S~e~-_E.U:-rro:Igle~lro, por qualquer modo, e nla-
nhorios, que impetrar Beneficio de ho.. neira que feja. Nem outro-ft, aceite pro-
men1 vivo, ora feja por certo modo, ora curaç}õ de algum Efirangeiro, qu~ tenha
por qualqu r outra maneira, por eífe mef- aceitado Beneficio em noífos Reynos,
nlO feito, feja defilaturado de noffos Rey- paia em feu nome os haver de requerer,
nos, e Senhorios, para nunca poder ufar c demandar, nem em maneira alguma por
dos Privilegios, graças, nlercês, exem.. clle requeira, nem impetre Juizes A po..
pçoés, franquezas, de que por direito, e flolicos fóí'a de no1[os Reyílos, e Senha-
cofi.ume ufaõ. os naturaes delles : e incor- .rios, nem requeira perante dles coufa al-
rerá em todas ,as penas,qtie fa'q poílas por guma. E os que Ü'-contrario fizerem " fe..
J.oífas Ordenaçoé~ aos que ~e noifos jaú por eífe mefmo feito havidos por
Reynos [aó q.e.filaturados. E tendo n'eIles máos vaífallos, e deífervidores noKos , e
13eneficios alguns, mandamos, que.lpe . percaõ todas as honras, liberdades '; fran
fejaõ por elfe mefmo' feito embargados, e quezas, quç por no{[as Ordenaçoés os
fequeftrados os fi·lltOS , e rendas delles, e taes perdem, e por taes fejaõ haviuos,
lhe naõ fejaó entregues [em noífo efpe- e julgados'. E os que aos fobredito~
daI mandado.. E fendo leigos os que as rem ajuda, e' favor em maneira algum ,
taes citaçoes fizerem, fejaó pre[as, c naó incorreráó nas mefmas penas, e feráõ ha
fe;aó foltos' fem no{fo efpecial mandado. 'vidos, como aquelles, que aos nofTos def..
E fendo Clerigos, fejaõ affi mefmo ,pr~fos, fe,rvidores da.õ ~avor, aj~lda, e acolhi
por nofI.'asJuiliças, e.entreguesa feüs Pl~e- mento.·
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Dos que publica'Ó Ínhibitorias Jem !ice71ça del-.Rey.

. Andamos, qu~ pdfoa alguma por bem de lhe tornar em algum tempo,
em cujo favor fe impetrar il1-. o dito Officio, renda, ou tença, haverá

. hibitorià, para fel' iphibido aI- .para i{fo de Nós nova Provifaõ, como fe
. gtim Dei~mb 'ltgador noífo, ouJuiz,. que de novo lhe fize{femos di{fo mercê.

da 'cal~fa do impetra~lte conhecer , .. ~ naó I E porque algúns lVleflre Efcolas ,
faça pu~Iicar fem primeiro no-Ir fazer fa- ou Reytores das .UiliverGdad s de fóra
bel"', para vermos a fótma ..da ~nhibiçaõ , e defl:es Reynos,paífaó algumas ( es Car
a rataó deIla, e enl que.caufa ~ ~ vHta por ~as, para nelle.s ferenl citadas'pe oas lei
Nós, màndarmo-s, o que houyermos por gas, affi naturaes defl:es Reynús, como
benl deJufl:iç-a, e no{fo ferviço. Porque outras, que neIles reGdem, porque os cha
aquelles, que tiverem rafaó, e ju!l:iça, foI- plaó a [eu Juizo, mandamos, que fe nau
g~rémos que fe lhes faça inteirameqte, e, cump-raõ as ditas Cartas, nem fe guardem
lhes mandarémos paífar A~vará, pprque fuas cenfiuas ,'nem fentenças , por neaes
hajamos po'!" bem, que a tal inhibiçaõ te cafos naó ferem Juizes competentes, nem
-faça, e' fazendo o .co~ltrario, e pub~içan- terem jurifdiçaõ alguma [obre as ditas
do-fe a ilihibitoria, fem primeiro no-lo fa- peífo.as leigas. E pa{fando os ditos Me~
zerem faber , e haVel"em o dito Alvará de fire Efcolas; ou Reytores Cm1:as inhibi~

Nós, aquelle, em cujo favor a inhibiçaõ ,torias, e citaçoes contr~ Clerigo~, ou pef..
for· feita, pagará quinl~~ntos ~ruzados, foa~ ~:>utr'ls EccleGa{Hcas , fe miG fará por
amctàde P?ra a parte contr~r~a, e a outra ~llas obra ~lgurna; {enl -primeiro no-lo L1.
para' no{fa Camal'a, e naó a querendo a ~erem {ab~r,para as mandarmos ver,. e ha
parte '. feja para q~em o accu{ar. E além vermos informaçaó do cafo, e pál~cendo
difTo perderá q\.lalquer Officio, renda, e q fe devem cumpl~ir,e guardar,nlahdarmos
te~ça, que de Nós tiver. E havendo Nós para iífo paílir as Provifoés ne'cêífarias...

xv.oLT I T'. 1]
';l~~~:~: Dos que impetra'd ProviJoés de Roma t-otitra aS$raÇaS concedidas a EI-~~y,ozftÍ ~a'lnha.*.

(' U alquer válfálIo,ou natural no(.. rado de noífos Reynos, e Senhodos,para
fo, qimpçtrarProvifaó alguma em nenhu tempo poder haver nelles Hon
de ~oma, qfeja contra alguma· ras,Dignidades, Officios, nem Béi.eficios,

. Graça, ~ulla; ou Breve.;,que dos e.perderáu qualquer fa'zenda,qüe tiverem,
Santos ~adl'es, Nós., ou a Raitlha tiver- e legitima,q efperare herdar.E'dhr mefma
nl'os (o .que ferá pelo Santo·P,adre,naQ fel' ' pena- haverá a.peífoa, q.por eIle r~querer

'}embrttdó do qnos tem concedido,ou por Efendo achados em:noífós Reynos, nlan
àlgurria informaçaõ na~ verdadeira) por· damos ás uo{fasJu{li~as,.q os pré,dq.õ,e naú
dfe nlefmo feito o havemos por deíilatu- fe~áõ foltos fem noífo efpecial Maódado. '

\ .

. ,. .
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. '

. Que os C/erigoG , e Ordens; e pej]bas Ec.cliji"qflicas lia'Ó pf!ffa'Ó' haver'hen~ ll~OS Regueng'os.
~ - ' . .. .- . ."

.Or ,El-~ey Dom.Affon(o.Q Ter:-. jas., Arcebifpos, 'Bifpos, e outras pefToas
.. ce;iro , ep~r~~l-~ey pom,Di~jz, . Eçdefiafticas·; :'ou' R'~ligioí:1's nau conl"

. . ~eu filho, e pel.os outr~s. Reys . praifem, nem, poffi iífem bens alguns de
noifos anteceíforer:j que depois foraó, foi. raiz,delltro das demarcaçoés,e confronra
ordenado,que às O' e~s~ l\1Qfte~r~s!Igre- soEs de teus Reguengos, o ~ fempre até

'. .agora
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Que os Clerigos, 1! Ordens, e peffoas' Eccle.fiaflícas , eYc. 17
" gora fê ufou, e praticou km contradi- ditos bens fe perde~em para eUe; e nunca

çaô alguma dos ditos Prelado~, Igrejas ,. os ~ais houvelfe aq:Uelle,q~e tal trafpalfa...
Mofteiro~, e pelfoas Ecdeftaíbcas, e Re~ çao fizelfe , nem [eus herdeIros, nem [uc..
ligiofas, por affi fel' já acordado, e firma.. celfores. Porênl fe ás ditas pelfoas Eécle..
dó ..entre os ditos Reys, e eHes. E porque fiafl:icas,óu Religiofas vidrem alguns dos
a :rà'za6, em que fe os ditos Rcys ,noifos ditos bens por legicinla [uccelfaó 'de feus
antecelfores,fundáraô, foi, porque haven~ pays, máys, ou parentes, a que por
do ,os fobreditos os bens nos reguengos, . direito polfa.õ , ou devaõ fl}cceder, pu..
era caufa de as rendas delles fe diminui- deífem [ucceder nelles, e have-los, com
l'enl; e' 'hua-ndo por filas Juftiças er.aó re· t~nto que do. dia, que nelles fuccedelfem,
q'tleridos :p-ara pagamento dos foros, e até hum anno os vende{fem, ou trafpaf..
tribut , dos ditos reguengos lhes erao falfenl a pelfoas leigas da fua jurifdiçaó ,
d~vidos, dedinavaó fua jurifdiça6 em ma.. que lhes pagaífem feus direitos, e rendas
neira, que os feus Officiaes os naõ podiaó dos taes reguengos. E naó o fazendo affi,
arrecadar [em demandas: o que tudo con~ por e{fe mefmo feito os ditos bens fe per-ó
:liderado por El-Rey Dom Manoel, de deífem para fua Corôa : e feusAlmoxari
gloriofa memoria,meu Avô, ordenou,que fes tomaífem logo po{fe delles, e os fizef
os ditos Prelados, Igrejas, lVIofteiros, e fem .a{fentar nos feus livros pelos Efcri~

peífoas Eccleftafticas, e Religiofas ; llaó vaes de [eu cargo, e lho fizeifem faber ,',
pudeífem comprar, nem po~outro algum para difpor delles, como houveífe por
titulo acquirir bens alguns de raiz dentro. bem. E do.s que foífem poífuidos pelas di..
nos feus reguengos. E fe alguma peífoa tas pe{foas Eccleftafticas, ou Religiofas
vendeiTe alguns dos ditos bens, ou por ao tempo do fallecimento del-Rey Dom
qualquer outro modo trafpalfaífe nos di- Joaó o Primeiro, fe guarda{fe o que f~

tos Prelados, Igrejas, Mofteiros, e pef- difpôem no Titulo: Que as Igrejas, e Or4

foas fobreditas, tal contrato, ou difpoG- dells nao comprem hens]em licença de!
qaõ, ~rque a dita emalheaçaó , ou traf- Rey: o que todo affi mandamos, que fe

.paífaçaó foífe feita, foífe nenhuma, e de cunlpra, e guarde, como pelo dito Senhor
nel1hurg vigor; e por eífe mefmo feito os Rey foi ordenado•.

T I T u LO XVII.
Em que reguengos 0$ Fidalgos, e Cavalleiros podem haver hens.

TITU..

•

G

adita defefa haja lugar. E quando pOl' Ie.-.
gitima fucceífaõ llles vierem de feus pays,
e mãys, OU parentes, feráó obrigados' de
os vender até hum anno a taes peífoas ,
que naô [ejaõ de femelhante cond çaó; e
que para peífoalmente nelles morarem,
e povoarem, e pagarem o que por feus
Foraes for6m obrigados, poífaõ fer cc n.... ..
fl:rangidos. E fazendo o cont(ario,po . he
mefmo feito perca5 os ditos bens para
Nós: e fe terá' ácerca delles por uot
Almoxarifes , e Officiaes a maneira
clarada no Titulo p.receden~e•.

•

Or quanto achamos,que os Reys,
no{[os anteceífores, defendéraõ ,
que os Fidalgos,e Caval1eirosnaó

ouvelTeIl1, nem acquirilfem,nem polfuif
fem bens nos reguengos': declaramos, que
a. dita defeCa fe na6 entenda naquelles re
guengos,em que os poffilidores delles pó.
çem livremente vender as herdades, e ca
faes, qnelles tem,a quem lhes aprouver, e
Cln que naõ faõ obrigados morar peífoal
nlent~ elIes,nem feus herdeiros. E nos ou
tros~eguengos'CJuetem obrigaçaõ de pef
foalmente os Reguengueiros, e [eus her
deir'ps,para fempre morarem, queremos, q

. ..
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Que as Igrejas, e Ordens na'Ó comprem bens de raiz fem licença del-Rey. *
E muito longo tempo fOL orde-. . poífa Caber, como as ditas compras na()
nado pelos Reys noífos ante- paífáraó da Comma p r Nós outorgada. E
ceifores, que nerihumas Igre- . com eRas claufuI~s, queremos, que paf

jas, nem Ordl:ns pudelfem comprar, nem fem as Cartas; que das ·ditas licenças der~

haver em pagamento de Cuas dividas bens mos: e paífando fem alguma dellas, man..
alguns de raiz, nem por outro Titulo al- da~9s ao nofTo Chancellér .' que as
gum os acquirir , nem poífuir, Cem efpe- naó [elle, poil:o que por Nós fi ao 19na..
daI licença dos ditos Reys, e acquirin- das; nem Ce faça por eUas obra alguma,
do-fe contra 'a dita defefa, os ditos bens Ce até com as ditas clauCulas Cerenl emenda
perdeífem para 'a Corôa.A qual Ley fem- .das. E o Efcrivaó da nolfa Chancellada
pre até agora fe urou , praticou, e guar-: fará hum Livro apartado para eil:as Car
dou em efl:es noífos Reynos Cem contra- tas, em que todas Cejaó regiil:adas. E Cen
diçaõ das Igrejas, e Ordens; e N 6s am do cafo, que fem ,eRas claufulas paífem ,
mandamos,. que Ce gua~de, e cumpra da- feráó em fi nenhumas, e de nenhum ef
qui em diante. E qualquer peífoa fecular feito, força,n~m vigor. E levando a Carta
da nolfa jurifdiçaõ, que alguns bens de as ditas daufulas , e naó Ce fazendo a dili
raiz vender,ou em pagamento der ás Igre- gencia acima dita có o Almoxarife ao tem..
jas, e Ordens, por elfe mefmo fdto perca po da compra,incorreráó na mefma pena,.
o preço, que por ell~s recebeo, ou a eil:i- como fe a compra fora feita fem licença.
maçaó da divida, porque os deu em pa- J Porêm, os bens,que as Igrejas,lVIo
gamento E bem affi [e percaõ os ditos' fleiros, e outros quaefquer Lugares Reli·
bens para naifa Corôa. gioCos 'polfuiaõ pacificamente ao tempo

I Porêm, deixando alguma peífoa do fallecimento del-Rey Dom oaó o
alguns bens em fua vida, ou por fua mor-' Primeiro de gloriofa memoria,qu~ foi aos
te a alguma Igreja, ou MoReira, de' qual- treze diás do mez de Agoílo do anflo do
quer q..rdem , e Religiaó que feja; ou ha- N afcimento de noifo SenhorJESU Chriílo
vendo-os por fucceífaó, pode-Ios-há,pof.. 'de mil e quatrocentos e trinta e tres, e
fuir hum anno, e dia; no qual tempo ~e dahi em diante am pacificam 'te poífui
tirará delles, naõ havepdo naifa Provifaó, raó até os vinte dias do mez de Septembro'
para os poder poífuir poi- mais tempo. E. dó anno de mil e quatrocentos quarenta
naó Ce tirando del1es no dito tempo,né ha- ' e fete (em o qual tempo, fOI feita [obre
,,:endo 1l0lfaProvifao,os perderá para Nós. iílo huma Ordenaça5 por EI-Rey Dom

2 E porque muitas vezes fazemos AffonCo, Quinto) naó he naifa tellçàõ,
mercê a algumas Igrejas, e Ordens, para que fe polf~ó demandar, por fe dizer" que
comprarenl bens de raiz até certa foOlma, foraó comprados contra as defefas das di·
em Cu Cartas de mercê contellda, man- tas Leys. Por tanto queremos, que livre
damos,que lhes fejaó paífadas;com dec1a- mente os poifao ter, e poffilir, pagando a
~açaó, que os bens da quantia, 'que lhes Nós, e a noífos Officiaes aqueIles tribu..

_. c . cedemos, naó fejaó em nolfos reguen- tos, e foros, qdeIles fempre pagáraó. E Ce
go~, nem terras jugadeiras,.nem bens, que até os ditos tempos os poífuiraó fem delles
a Nós fejao obrigados fazer algum foro, pagarem foro,ou tributo algum, am os ha

'1 tributo. E que no{fos' Contadores, e jaá,e PQífuaó,exemptamente para fempre.'
oxarifes façaõ regiil:ar as ditas Car- 4 Outro-fi, os bens que ora tem, e

tas da licença em o Livro dos no{fos pro- juílamente poífuem, poderáó trocar, e
~ • prios: e o Almoxarife feja prefente a to~ efcambar por outros bens de raiz de tanta

..y das as compras, <)'lC por vigor dell.a Ce fi- valia,ou pouco mais,como forem os bens, !'

zerem; as quaes f: á regiil:rar no dito li· que,por a dit,a troca, ou efcambo derem,
vro em maneira, q le em t-odo tempo Ce de m~do, que a,melho la dos que rece-
, . berelT'"

Coll. r.
num. I.
e reg. e
CoILz.
num.I.
e reg.

{
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XIX.oULTIT
Que ningllem tome pqjJe dos Bentjicios?, quando vagarem, !em licença do OrdilL~~ ....·,~~

Or evitar os males, que fe pódem a que pertence, maridanlos, que nenhuma
fazer no tomar das poifes das eífoa de qualquet condiçaõ que feja, to
~grejas , Mofieiros, e Beneficios, ll1e po{fe de Igreja" o fi:eira , ou Oll-

ql ãgo vagaó, [em auétoridade daJuIl:i~a, ~ro qualquer TIeneficiu.Ecc1efiaflico, nem
t=' ~iv. II. . . P , [e meta

\
. ': Que as Igrejas J i. Ordens nao comp e112 bens de raiz J &c. 19

rem, naó feja tanta, qu~ pareça mais gavaõ aquelles, que os affi'vendêraõ .
doaçaõ, que troca, ou efcambo. 7 tE fe os ditos~Clerigos, ou Benefi-

5 E por quanto por os ditos Reys ciados enl vida, ou por nlorte nau di{pu~

110ífos predeceífores , foi affi mefmo man- ferem os ditos bens, a quem devaõ vir,
dado, e defefo, q nenhuns Clerigos de Or- - viráó a [eu parente mais chegado. E {( n~
dés filcras,ou Beneficiados,pudeifeln com.. do o feu parente mais chegado, que affi
prar, nem receber em pagamento bens aI... lhe fucceder , Clerigo de Ordens Sacras,

• guns de raiz, fem haverem para i,ífo efpe- ou Beneficiado, ou pe{foa Religiofa, po..
ciallicença: e porq em haverem a dita li- derá.ter os ditos b~ps até hum anl10 cum..
cença rece~aõ trabalho,e defpefa, e no{fa prido, contado do dia da nl0rte dos di
tençaó,e vontade he, 110 qpudermos, fem- tos Clerigos, e mais naõ. No qual tem
pre fa~recer a liberdade da Igreja, e fazer po, mandamos, que venda e{fes bens, que
nlercê aos Clerigos,e Beneficiados;conce- affi houve, e naó os vendendo no dito
demos a todos os Ckrigos, e Beneficiados tempo, entaó fejaó dos outros parentes
-de noifos Reynos, e Senhorios, qfem em- leigos mais chegados do Clerigo, que os

- bargo das' ditas defefas, elles poífaõ livre- comprou. E naú os demandando elles até
nlente comprar quaefquer bens de raiz, e feis mezes , contados do dia, que o anno
heranças,fem nos pedirem para i{fo licen- for acabado, fejaõ applicados á Corôa
ça,ou por Outro qualquer Titulo acquirir; de no{fos Reynos. E ifio mefmo [e enten..
e os bens, q affi comprarem, pu por outro derá nos bens, acquiridos por razao da
qualquer Titulo acquirirem, elles os pof- Igreja, 'naquelles cafos , em que [cus pa
faó em fuas vidas poifuir, e gozar, COIl1 rentes mais chegados lhes [uccedem abin
tanto qquerendo-os alhear em fuas vidas, tefiado conforme ao cofiume geral, qha.

. ou por fuas mortes, os alheem,e deixem a 8 E porque, quando fazemos mercê:
peifoas leigas,e da noifa jurifdiçaõ. E dei- a alguma pdfoa de femelhantes bens, C0111"
xando-os a alguma Igreja;ou Mofieiro,ou prados pelas Igrejas, ou Ordens, ou quan
~ qualq er pe{foa:Religiofa, ou\Eccldia- do os Clerigos os bens, que tinhao com
fiica, o dando-lhos, ou trafpaífando-lhos prados, os trafpa{fao a outros Clerigos,ou
por qualquer outro Titulo, mandamos, li Beneficiados, fe antes de ferem citados os
por e1fé 111efmo feito fe percaó todos os Reitores, Prelados, Ordens, Conventos,
ditos bés para a Corôa de noífos Reynos, ou Clerigos , que taes tra[paIfaçoés em fi
para delles podermos difpor,como de no.f- recebêraõ, elles trafpaífare111 tooo o fe
fi1 coufa pr pria.O qfe naô entenderá nos nhof10, e poífe dos ditos bens por qua _
bens, qpor direito pertéceren1 á Igreja,ou quer Titulo em peifoas leigas, e da no[
Mofieiro; porq efies taes poderáõ vir á I.. fa jurifdiçaó , os quaes fe ache ferem ver
greja,ou lVloíleiro;·dos quaes fe tirará den- dadeiros, e direitos fenhorios , e po{fui
tro de hú anno,e dia,co1110 acima fica dito. dores delles fem outra úmulaçaó', ou en-

6 E os bens, que affi comprarem, naõ gano, ao tempo, que os compra.dores fo
fejaõ de noífos reguengos, ou terras juga- rem citados, mandamos, que· ft~ naó fa
deiras, nem bens, que a N ó~ fejaõ obriga- ça mais obra, nem execuçaõ p~r t~l Car
dos fazer algUln foro, ou tnbuto. E com- ta de 111ercê contra os ditos comprado
prando efies taes bens com naifa licença, res; porque fempre foi affi Eailo, por

. paguem a Nós, du ao Confelho , onde os ja ceifar a ràzaõ da dita defefa. O qual
comprarem, os encargós,que por eIIes pa- Efiilo. mandamos, que fe guarde.

••
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_,.r 20 l.Jivro fegundo das Ordetlaçoes ,Tit 19. 200) e 21•

..:r fe meta nelle, nem tome fuás couCas fem poífe, naú faráâ aífuada paí-a a t~nl$
auétoridade do Ordinario, em cujo Bi[.. achando outros, que eilaú em po.ífe , fob
pado for o tal Beneficio. E o que fizer o as ditas penas. Mas requereráó ao Corre-

.. / contrario feja degradado dous annos paragedor da Comarca, que lha dê; ao qual
Africa; e fendo peaâ, feja açoutado; e ca- inandan10s,que,levando a Provil:lõ fobre·
da hum deHes pagará dous mil reis para dita, lhes faça dar a poífe,fegundo na Pro
asJuíliças, que o accufc'lrem , e fatisfará 4 vifaâ for conteudoo E fe o que affi fe me
parte damnificada toda a perda,e damno, teo na poífe,fem ter algum Titulo,tomaJ!
que por Hfo receber enl dobro. E o que algumas coufas do dito Mofleiro,ou Igre
for principal no tomar da poífe ferá de: ja, haverá as penas, que por noífas Orde
gradado quatro annos para Africa, é pa- naçoés merecer, como o que forçofa, ou
gará cincoenta cruzados para as J ufliças , furtivamente toma o alheyo. fe undo a

. que o accufarem. E os que tiverem Pro- quantidade, e qualidade, do que tomar,
vifaó dos Ordii1arios, para tomar a tal álem das penas de!ta Ordeliaçaõ.

r.;:.••
-'

Das eJcripturas, que os EJerivaés dos Vigarios, MqJleiro$, e ;Notarios Apcfiol/cos
,fodemfazer; e do falaria, que hao ck. levar.

Andamos, que os Efcrivaés contrahente leigo,q confentio fazer-Cc tal
d'ante os Vigarios, e dos Ar- efcriptura por Efcrivaõ Eccleíiailico , ou
cebifpos, Bifpos, Abbades, ;Notario Apoítolico, pagará cinco cruza

Priores , Cabidos~ Conventos, e Notarios dos. Das' quaes penas ferá ametade para a
ApoRolicos,naõ façaõ efcripturas de pra- redempçaõ dos Captivos , e a outra para
ZOS, nem outras de quaefquer contratos, Doai Chancellada da Corte. '
que fejaõ,. quando algum dos contrahen- I E porque EI-Rey DomJohó o Pri·
tes for leigo, 'poRo que fejaõ fobr~ bens meiro fez Ley,que os Efcrivaés Jante os
da Igreja, e confirmados pelos Prelados. Prelados, e feus Vigarios guardaficp1 nas
E fómente poderáó fazer intimaçoés de efcripturas a taxa ordenada aos Efcrivaés
.zppeJ~çoés d'ante os Juizes Ecclejiâíti- da.Corte,*e naó lhes foífe confentido,que Lil
cos, e.notificaçoés del1as, e efcrip'tums de, defpeita.ífem os Povos,e que Pre~ados, Ti!

inilituições,e confirmaçoés de Beneficios, e feus Vigarios caíliga.ífem o ECcrivaés, ~I.
e de tomada de po{fe delles , e de outras que o contrario fizeifem ~ fe folTem pef- ~.;

coufas femelhantes meramente Ecclefta- foas Ecclefiaiticas ; e fendo leigas, incor-
. fticas, ou efpirituaeso E fazendo algum <> re.ífem nas penas das Ordenaçoés; e por
contrario,.a efcriptura,q fizer,feja nenhúa, quanto i!to foi ordenado por bem com-
e naó h:-.ja.effeito algú em J uizo,nem fóra mum deiles Reynos, mandamos, que affi
delle, nem poderá por elIa o leigo deman- fe guard~, e ,naõ lhes feja confentido le
dar,ne~l fer demãdado. E Ce o Efcrivaõ q var mais, que o que ora levaõ por noíI:ls
a fizer for leigo,pagará dez crl1z~dos, e o Ordenaçoés' os ECcrivaés da Corte.

T I -T ULO -XXI~
ue os Fidalgos, eJeus mordomas na5 pouJem na,s Igl~ejas, e M9fleiros; nem lhes tomem

fitas cOlifàs' contra vontade dos Abbades, eftus ReligioJos o ' '

Enhum Fidalgo, nem outra pef- Moaeiros, ou em Igrejas, nem nos Adros
foa de qualquer eitado, e con- dellas, nem lhes tomem paõ , vinho ,.ga..
diçaó ~le fej~, nem feus Moré linhas, carneiros ,.nem outros n~antimen...

~onl0s poufem nas IgreJas, nenl em fuas tos contra vontade dos Abbades, ou feus . ,
cafas ~ ne~ fa~aó çtleir:~~ .ou adegas nos: Ç~edgos, ou Mordomas. E qualquer, <Lue

~ o con·
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'9ue as'Igrejas naofejaõ trihutarias, po~ fia ln eln terra, eYC. 21
_. ntrario fizer, pague para a Igreja, ou nlerecer. E queremos, que [e"algiills tem

:N oíleiro todo o damno,ql1e ftlC fizer, em direito de haverem aJ.gumas tomadlt~s, ou
tresdobl'o, e, mais cincoenta cruzados pa- comedorl":s, lhes ftque a el1es, e ás di
ra a nolfa Camara ; e além dilfo haverá as tas Igrejas, e lVlofieiros re[ervado o tal
mais pena~, que por no{fas Ordenac;oés direito.

T I T UL o XXII.
Que as Igrejas lla'ÓJeja'Ó tributarias, pór f'jlarem em terra Reguenga.

P'oIto que as Igrej~s dl:ejaá em ter
ra Reguenga, naó (eráô por i{fo
tributaria,s a Nós, falvo, 'qúando

por Foral, ou outro juílo Titulo [e mo
firar, que o devaG fer. O qual Foral, e
jufio Titulo, [e naõ entenderá nos Alfen
~Ç>s das Igrejas de no{fo Padroado, e nos

Pa{faes conjuntos a ellas , naó fendo mais
terra, que aquella, que hum Lavrador cá
inumente ~m hum anno no ten1po da la
voura póde lavrar có huma junta de boys
para fua lavoura; porq dos taes Aífentos,e
Palfaes nos riaõ pagaráõ tributos, por en
tendermos fer affi fervic;o deDeos,e no{fo.

,T I T
'"

UL O', XXIII.
Que os Prelados, ou F,idalgos na'Ófaça'Ó defefas emfitas terras, em prejuizo das Igrejas~

Enhuma pe{foa,de qualquer cá
diçaõ que feja, ponha defefa

. em (uas terras,que feja em pre
juizo. das rendas, e bens das Igrejas', Ol~

Mofieiros, que nas ditas terras houver.
N eri1 faça por modo algum com os Rei
tores dell~, nem com os que quizerem
~rrendar, po'r onde as naó arrendem,fel1aõ
ás pelfoas, 'Jue eIle quizer, antes lhas dei
xe colher, e arrendar á fua vontade, e a
quem lhes por ellas mais der, E quem o
contrario fizer, ferá fufpenfo da jurifdi-

çao, que na tal terra tiver, E o Rendei
ro, que pelo dito nl0do tomar a tal ren
da, pag~rá o que por eIla dava em do
bro para a dita Igreja, e o contrato ferá
nullo.

I R bem affi, os Prelados na~aggra
venl as Igrejas, e Mof1:eiros, e homens
dellas , nem lhes denlandem mais do que
com direito devem haver, E ·fe d'outra
maneira o quizerem fazer,NÓS o l1.aõ con
fentiremos, até o cafo fel' determinado
porJullic;a.

J

-

I T UL o XXIV~
Quefe 1la'Ó po.Jfa'Ó comprar, nem receber em pe1lhor prata, e orJ1amento das Igrejas 2 ou

'. Mqfleiros ,Jel~]' licença del-Rey. .
•

•

•

•

,

joyas,ou ornamentos do ferviço das Ig 
jas, ou Moi1:eir~s.E quando os Prela s,
Abbades, Guardiaés , Priores ,~ ftOre'S',
e Clerigos .dos dito Mof1:eiros, e Igrejas
tiverem taes neçeffidades, a que devao
prover por bem das 'tas cafas, e lhes for
neceífariÇ> vendere ,ou penhorarem ca'da

. huma

I

•

POr os Inales, que fe Ceguem de Ce
venderem, ou empenharem a

. - prata, ouro, joyas, e ornamen
tos das Igrejas, e Mofleiros , mandamos,

• <J.ue nenhuma peífoa compre, nem rec~ba

em penhor por divida alguma, nem por
G~tra qualquer mançira, ouro.) prat~,
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flUIDa das ditas Co.uras, na5 tendo outro . que fem ella as comprar, ou receber,...,1f

\ IJ:lodo , porque melh.or fe poffa,.J 'over, penhor, pel~ca a valia aeHas anoy~ad'a :
no-lo faráó faber, relatando fuas neceffi.. ametade para qué o accufar,e a outra para
dades, e fendo taes, que por direitoJe de.. os Captivos. E as ditas coufas Ce tornar~õ

vaó vender, ou empenhar as ditas coufas, ás Igrejas,e Mofieiros,feln por iífo lhes fel'
!he daremos para iífo licensa. E qual~uer). pag~ preso algunl) pofia qdado o t~nha.

ComoJe elltelzderáô os Privilegias, dados ás Igrejas, e Mqfleiros pa~s ...La."
. vraaores, e Cajeiros.

xxv.·..oL

-,

. ".

Dr quanto em os Privilegios, que
os Reys, que ante Nós faraó,
outorgáraõ a algumas Igrejas, e

l\ioiteiros, fe contêm, que feus Lavrado-
., res , que.fllas herdades lavrarém, e apro-·

veitarem, e feus Cafeiros , que morarem
em fuas quintas, e Ceus mancebos, e fel'
vidores fejaó efcufos de todos os encar..
gos:por naõ haver duvid no entendimen..
to das ditas palavras., declaramos, que,
onde diz: QueJeus Lm.;radores, quefitas
herdades lavrarem, e aproveitarem; fe en-
tenda, que a principal parte da vida do tal
Lavrador feja governada, e mantida pe·
la herdades, e bens, que lavra da Igreja,
ou Mofieiro,ainda que naó feja encabeça
do em alguma herdade, ou càfal., E. pofio
que tafJIbem lavre, e aproveite outro ca:'
{aI, que naõ feja da Igreja, de '-lue tire al-
gum proveito, ainda que menor do que

··tinha do ca{al da Igreja.
I Item, onde diz: Seus Caftiros; fe

entenda, dos ti continuadamente viverem
e~ fuas quintas,e a principal parte de fuas
vidas for governada pela lavoura,ou man..
timento das ditas Ig.lejas, ou Mofieiros ,
em cujas quintas viverem; * e que naô v-i- c,
vaó os ditos Cafeiros por outros mefiere. , Ilu

nem por grarigearia de feus proprios ben.s.
2 E onde diz: Seus mancebos·; eJer...

-vidores; fe entenda, que {irvaó continua..
damente a n1ayor parte do anno as ditas
Igrejas, ou l\Ilotte'iros, e fejaõ por elles
principalmente mantidos, e vefiidos de
capas, e fayos. .

3' E quanto ás herdades 1 qu tas, e
cafaes , que às ditas Igrejas, e .1V,.ofieiros
acquiríraõ, e houvél'aõ contra f6qpa de
noffi s Ordenaçoés, peIas quaes he orde
nado,que,naó fe vendendo dentro de hum

fc ,.J N' ,.Jr. f,.J r.
a'-:1110, e percao para oS,na .lerao elCU"
fos' os Lavradores, ou Cafc iro (eus, que
os ditos a[l~s lavrarem, nem os que em
taes quintas ef1:iverem.

XXVI.
•.r

Dos Direitos Reaes:

Ireito Real.he podet crear Ca- que!1:ados, e ter campo entre eIles.'
pitaés na terra, e no mar. . ) Ite, auéloridade para fazer moeda:

I Item, poder fazer ORi.. 4 Direito' Real he, lançar EI-Rey
" es deJu!Hça, affi cqrp.o faõ Correge~ pedido, ao tempo de [eu ca[amento, ou

d s, Ouvidores, Juizes, Meirinhos, AI- de (uas Filhas..
~ai es, Taballiaé" , ECcrivaés, e quaef.. 5 ,E bem affi, fervilo.() povo em tem..
quer outros Officiaes, deputad-os para ad.. po de guerra peífoalmente, e levar nlanti·,
minifi:rar J uIHça. é mentos ao Arrayal, affi em carros, como

2 .Item., dar :tgar a fe fazerem ar~ em beflas, barcas, navios', ou por qual~

mas de jogo, ou e [anha entre os re~ quer outra maneira, que neceífario fo'r~
, Item;

~

t'
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Item, lançar pedidos; e pôr impo- plezm nte, fem (er~,P1 applicadas expref..,
fiçoés no tempo de guerra, ou de qual- famente ao Fifco. ' ,
quer outra feme1hante neceffidade. 19 Item, todas as coufas, de que aI.

7 Direito Real he poder' o Principe guns fegundo direito faó privados, por
'tomar os carros, beílas, e navios de feus naó ferem dignai de as poderem haver
fubditos, e naturaes , cada vez que cum- por no{fas Ordenaçoés, ou direito corn-

o prir a feu ferviço. E affi fazerem-lhe pon- muro, falvo naquelles cafos, em que erpe
tes para palfar, e levar fuas coufas de cialmente as Leys permittem, que as pac..
huma parte para outra, a todo atempo, faó haver, fem embargo de f~u defmere
que lhe for necelfario. cimento,ou fejaó relevados por graça ge..

8 E a íl'adas, e ruas publicas, an- raI, ou efpecial naifa.
tigamente f: a~s, e os rios navegaveis, 20 Item, todas as coufas,que cahlrem-
e os de que fe fazem os navegaveis, fe faó em commilfo PC?r defcaminhadas. E por
caudaes, que corraó em todo o tempo: E confeguinte as penas, em que por ilfo fe
poílo que o ufa das eílradas, e ruas publi- incorre, ncaõ direito Real por elfe mef..
cas, e dos rios feja igualmente commum mo feito, fen1 outra fentença.
a toda a gente,e ainda a todos os animaes, 21 Item, os bens daquelles,que com-

,fempre a propriedade deIlas fica no Patri· . metterem crime de herefia, ou de lefi .#-

mania Real. Magefiade.
9 Item, os portos de nfar, onde os 22 Item, os bens dos que caCao, ou

navios coflumaó ancorar, e as rendas, e haõ ajuntamento carnal com fuas paren..
direitos, que de tempo antigo fe coílumá- , tas, ou affins, afcendentes em qualquer,
raó pagar das mercadorias, que a elles gráo que feja,ou com fuas parentas affins~'

faó trazidas. . ou cunhadas tranfverfaes até"'Q~.regundQ

10 Item, as Ilhas adjacentes mais gráo inc1ufive, contando fegundo])ireito
chegadas ao Reyno. Canonico. E iílo havendo defcendentes

1 I utro-fi, os Paços do ConCelho, lidimos de legitimo Matrimonio. E -o
deputa s em qualquer Cidade, ou Villa, mefmo haverá lugar nas femeas. '
para fe llzerJuíliça. _ 2} Item, toda a coufa, que he deixa..

12 C9 Item, ps direitos,que fe pagao pe- da em tefiamento, codicillo, ou ultima
los paífageiros, atravelfando os rios cau- vontade a algum herdeiro , te{l:am~nteiro
claes de huma parte para outra. I legatario, ou fide-commiifario, e eIIe he

13 As portagens, e outros quaefquer rogado tacitamente pelo teílador de a en..
,direitos, que fe pagaó, fegundo direito, tregar depois de fua morte a alguma pef:
ou cofiumê da terra,das mercadodas,que Coa incapaz; porque em tal cafo, aquilIo

CoI!. I. fe traze para a terra,ou Ievaó fôra della.* que affi he deixado tacitamente por de-o
~~;:Il 14 As rendas das pefcarias, que os fraudar a Ley, he applicado ao Fifco, e

Reys por ufa de longo tempo cofiumá- he feito direito Real.
. rao haver, e levar,affi das que fe fazem no' 24 E bem affi, os bens d Procura..

CoI!. I. Mar, como 110S Rios.* dor del-Rey, que prevaricou feu eito,
J1~n~.6. 15 As rendas, que antigamente co- e por cuja caufa perdeo EI-Rey (eu di~
e let>' fi ,.- 1 r.numarao levar das Marin las, enl que le reito.
CoB. I. faz o Sal no lVrar,* ou enl qualquer outra 25 E o preço de toda a coufa TItigio.
n. lo. parte. fa, que he vendida, ou emalheada, fegun-·
c lI. 16 Item, 'os veeiros, e minas de ouro, do diremos no quarto Livro, no Titulo:

ou prata, ou qualquer outro metal. Das vendas, ql!~Je fazem das cOlifas liti..
CoI!. 2.. 17 E todos os bens vagos,*a que l1aõ gioJas.
num. I. h 1 d 1'"- h 6 I t d b d .e 2. e ac la o len ar certo. 2 tem, o o os ens e raIZ, que

18 Item, os bens de raiz, e m6veis, algunl Official temporal del-Rey compra
em que os malfeitores faó condemnados m o tempo, qaffi he Official,fe o Omcio
pelos maleficios, que commettérao, que he com alguma admin· rac;aõ:.porque em
l1ao forem julgados para alguma p~rte,ou tal cafo logo faõ con cados, e feitos di
1.1 ,ainda que a penas f~jaõ poflas fim~ reito Real, nos c'\Íl s, ~ Offic1aes , que
\;.. ) dirfmos

•
0-
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airel:nos no Livro q~~.rto, no Titulp: Que exprelfamen e dizer ,. que os perca; por..
os Con"egedores das'Comárcas, e outros, que,tanto que for condemnado,feráõ féus
OjJiciaes temporaes naó ~ompi'em bens de bens c011fifcqdos fegundo fórn1u da di ta
raix. ' Ley, por affi a tra[palfar, e 11o[[os nla~da ..

'17 Item,fe algum compralfe algumas dos; pofio que tenha afcçndentes, ou def..
cafas para as desfazer com tençaó de ven· cendentes: falvo fe a dita Ley outra cou..
der. pedra , e-madeira, e as outras coufas, fa ácerca dos ditos bens difpufer.
que dellas fahirem,ou a negocear ~m qual- ~ I E bem affi os bens dos que por .
quer outra maneira, em tal cafq o ven· caufa de [eus crimes fe au[entáraó , e em

.dedor perde o p.reço, por'que o vencI·eo; e fua m,lfencia forem allnotados. E por na~
o comprador outro tanto: e todo he ap- virem dentro do anno, e di~v~livrar, f~

plicado aó Fifco, e feito direito Real; fal- raõ julgados para Nós, Ü"'gunuo [e con...
vo Ce as di~as cafas for",m vendidas para têm no Livro quinto, 110 Titulo,: ComoJe
bem, e uío da Republica; porque entaó procederá a allnotaça'Ó ãos bens.
he a renda licita. J2 E te algum foífe prefo, ou accu-

28 Os bens dos condemnados no ca.. fado por tal crime, que, fe provado foife,
ri Co, onde perdem a vida,ou o eflado,o~ lí- e por elle condemnado,perderia para Nós

/" erdade das peífoas ; e por fua nlorte, ou feus bens, e elIe fe taIfe com medo da
condemnaçaó naõ ficou algum feu afcen- pena, que poderia haver pe19 dito crime,
dente, u defcendente até.o tercei~ográo. porque he ptefo,e accufado, perderá feus

~9 Outro-fi, em todo o cafo de eon- bens para N 65 , pofio que o crime ioda
'àemnaçaó,onde ° condemnado nno perde naó foIfe provado, am, e na maneira, que
a vida, eflado, ou liberdade, e pO" ireito os perderia, fe pelo dito crime, fendo pro.
communl deve perder expre{famente os vado,foIfe condénado. Porêrn, fe fe matar

\ .. bens, fe ao tempo da condemnaçaõ naó por fanha, doudic'e, 01.:1 nojd, nao perderá
tinha algum de[cendente lidimo em qual-' os ·bens,ou outra coufa a]gunla para Nós.
quer gráo. , ; } E geralmente, todo enc go am

) o Em todo o caCo, onde por Ley real, ~omo pelfoal, ou mixto, qu fejaim
tloReyno ãlgum deva perder os bens,naõ pofio por Ley,ou por cofiume IORl amen-
por via .de condemnaçao 1 mas por a L~y te .approvado. .,..-

xxv
Dos Foraes , e determinaça'Ó, lJll: flbre ellesJe tomou.

tes que El-Rey Dom lVIanoel tal declaraçaõ , que efle direitos, que Ce
de g~orio[a memoria,meu Av6, _ affi haviaó de. haver por tal coflume, e
manda{fe fazer o Foraes defies po{fe immemorial, foífem d'aquelles , que

Reynos, fe movéraõ algumas duvidas, os Reys dettes Reynos cofiumárao geral..
l)ue para fe eIles az rem era neceífario nlente dar, e arrecadar pal~a fi; aos quaes
ferem determilladas;as qüaes mandou ver fe daria novamente F ral conforme aos
por muitos Defen bargadores ~e fuas Re· Lugares, feus femelhantes, e Comarcaos..
lações ; e viRas, e examinadas, lhe déraõ E ifio fóm~nte feria, onde naú houveífe
te u parecer na maneira feguinte. Foral; mas onde o houvelfe, e ahi fe 1 ..

I Que nos Lugares" em que fe levá.. váraõ, e levavaó alguns direitos, ou cou
rao, e Ievavaõ direit ,e tributos, onde [as álem das conteudas nelle, poílo que
n~õ havia ForaI,nem'outra authentica ef.. no tal tempo mais COUÚ1S Ievalfem das
criptura para fe levarem, fómente a palre".., conteudas nos ditos Foraes (fe folfem po
immemorial, em q e eílavaõ ; nefies taes rêm das femelhantes, ou da qualidade das
devia fer havida p 1 Titulo a' dita polfe outras,que o Foral mandava pagar) Ce de
immemo~ial,em que Jl1pre elHveraõ;c9m Xia levar dellas I como das ef~ecHicad $

". . nell •
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Dos Foraes , ~ ,deterlninaí;oês~ q efob eelles fe tomoit; 25
~~1 C mo fe diifelfe o For~l, que pagaf- ~eitos, que por eIles lhes eraó outorgados,

fem de Trigo, e naó dilfelfe de Cevada, nem das que os RJys cofiumavaõ dar em
nem de Milho; ou dilfelfe , que pagalfem feus Foraes a femelhantes Lugares, de
de Cafianhas,e naó dilfeífe de N ozes,nem c1aráraõ,que as naó deviaõ levar. Affi co
Avelans: de tudo ifio [eu femelhante fe mo fe o Foral dilfelfe, que pagaffem enl

. devia pagar. E iílo porêm fe entenderia, huma Villa, ou ,Lugar certa quantia de,
• nos que já efiivelfem em poífe immemo- PortageJ;l1 os que ahi compraífem , e ven-.

rial <de as levar, porque, os que até entaÕ deífem ; e os fenhorlos deffes Lugares le
naó leváraó mais que as coufas logo de.. vavaõ direito dos que por ahi palfavaõ ,
daradas nôs ditos Foraes, naÕ poderiaó ;. ou por feu Termo, fem comprarem, qem
levar dahi em diante mais outras algumas. venderem, lhes parecia que naó fe podia
Nem a 1 e mo levariaõ outras coufas, ' dizer, que prefcrevéraó, pois fempre con
pofia que 110S Foraes efiivelfem, fe por o tra os taes eIlava a má fé provàda pelo
dito tempo immemorial eftavaó em poífe Foral, que ahi havia, no qual nunca fe
de fe naó pagarem. l;11elhante coufa fe declarou, que, pa..

2 E para fe faber quaes eraõ os Di.. gaffem. E affi das femelhantes coufas [e
reitos Reaes, que deviaõ arrecadar, e ha.. naõ 4evia pagar , fem embargo de pof
ver os Lugares, a que foraó dados pelos fe alguma, que contra Hlo fe pudeífe' ..
Reys pàífados por certa penfaó, e preço, -legar. .-
'que por eIles pagavaõ,declatáraõ,que de- 4 A ,qual déterminaçaó o dito 'Se~

viaõ haver, e arrecadal~ para fi todas as nho1' Rey meu .liVÔ approvou', e confor..
rendas, e tributos, que o Rey, e a Corôa me a elIa mandou fazer o,s Foraes defies
.deíles Reynos ao tempo do contrato no Reynos. E Nós mandamos, que fe cum-
tal ~ugar havia, ou devia haver, fendo pra, e guarde. . -: -

, daquelIes,que-por geraes doaçoés os Reys 5, E por quanto conforme á dita de~

'cofiumavaõ dar; naô fe tolhendo porêm terminaçaó ,naõ fe pódenl1evar Direitos
dar-Ce ou declarar-fe em algum Lugar al- Reaes em nolfos Reynos, fe naó por Fo-

'guma ais eCpecialidade, fe as palavras raes authen tiÇOS;OI p.or·poffe immemorial
de "oral, e contrato e.ntre a Corôa conforme a.outros Fo:aes, co.mo dito he,
deítes' eynos, e o dito Lugar, 'eCpecial- havemos po r bem, que por huma defias
nlente o decIaraífem. duas maneiras fomente fe poífa vir com •

3 E fe os que tinhaõ Foraes, Ievav~ó embargos aos Foraes , que faõ feitos, ou
algum dirt'lfto , ou coufas, que ne1Ies' náÕ .ao diante fe fizerem, e por outro nenhunl
eraó eon el aJ; nenl femelhantes aos di.. cafo fe poífaó embargar.

•
•

•

•

•

rá alIegar poffe alguma,pofio quefeja im~
.lrnenlorial. ,

I E outro-fi naó valerá a doaçaó das
SiCas , e Alfalldegas , pofia que expreffa
mente fe dem, porque naú he de crer,qu.Ç •
o Re'y, que tal m:ta affignou, a affigl1ára '
fe a víra, por fer coufa taó prejudicial á
Corôa do Reyno.

2 E bem affi na'" valerá a doaçaõ das
'Terças, pofio que xpreffamente fejaó
d,adas, por quanto àõ faõ do Rey,. pofio

, qu

(', ,

Que as .A!fandegas, Sifas, Terças, 1Jfillas llaó fe entendaferem dadas
. . em algumas doaçoês.

POr quanto em muitas 90a.Çoes fei..
ias pbr Nós, e por os Reys 110f.

[os antecelfores, faõ pofias clau..
fulas muito geraes, e exuberantes, decla
ramos, que por taes doaçoés , e cIauCulas
nellas conteudas, nunca fe entende ferem
dadas as Diiima lovas dos pefcados,nem
os veeiros,~ Minas, de qualquer forte qua,
fejaõ 7 falvo Ce expre{famente forem no..
meados, e dados na dita doaçaõ. E p_ara

" -efcripçaó qas ditas couf'\S naó fe pode~
Liv. II. ·
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que por feus Officiaes, as mande ~rr::ca- ,,3 que t acima dit~ ~a~e ..

r mas faõ dos .povos , que as derao, e lugar, e fe entend rá nas doaçoes , felta~

rdeoár ó pará as obras das Fortalezas) pelos Reys no{fos anteceffores, ou por
_ uros. * Nós, ou pelos que ao diante forem.

Dos Relegas.
. .

M a gumas Cidades, Villas; e ' por ilro,neUas fómente feráõ c.ondenados.
Lugares de noiros Reynos foraó 2 E para fe L-:lber quan os laô os vi
ordenados certos mezes em ca- nhos do ReIego,e fe evitar engano, ma!l

da hum amlO em que fe naõ pudeirem damos,que,tanto que o vinho for recolhi
vender atave adas outros vinhos, fenaõ do nas adegas ordenadas, os Offici . da>
os que os Reys nolfos àntece{fores nelles C" !11ara vaó aos noiros Officiaes,ou Mar
haviaó de feu. reguengos; e jugadas. Pe- domas das pe{foas, a que tivermos feito
10 que mandamos, que nenhuma peiroa mercê do ReIego~ para que lhes n10firem
~nda vinho at~vemad?, em quanto du- os vinhos, que delle houvéraó , e o Efcri
rar o tempo, em que fe os vinhos do Re- vaó da Camara os airente. E naó o que~

'lego haõ de vender, fob as penas poilas rendo, nl0firar , naó gozem naquelle anno
nos Fora'es. Porêm qu~remos,quenaó fe- do privilegio, dado ao Relego. .
jaõ por iJfo prefos ; e fe o forem, manda- 3 E depois que o tempo do Relego
mos ás noífas JufHças, que os façaó logo fe acabar, naô vendaõ os vinhos, que do
faltar, e lhes façaõ emendar por aquelle, Relego fobejarem, na Cidade, Villa., ou
que os injufiamente pr'endeo-, toda a per- Lnigar, nenl enl fe rFermo, donde o Re
da, e damno , que por caufa da prifaõ re" lego [ar. Os q'laes vinhos (dur do o
ceberem : e fómente pajta'aõ a.s penas noS teMpo do Relego) venderáã na I no{fa,
tLes Foraes conteuda3. adeg~ ,ou daquelles,q os Relegas J"ós

I Outro-fi, o~ noifos O fficiaes, ou tiverem, onde he cofiume de o ven ,çLl..m.
Relegueiros, ou peffoas, a que das ren- 4 E pano que antigamente em al
das dos Relegas he feita mercê; na cn- guns Lugares [Q{fe ordenado Relego, {e
daó outros vinhos nos Relegos, [en~õ os já' nelles Nós naó houvermos inho,ou a
que nos no{fos reguengos, e jugadas fo- quelles, que noiras rendas ti erenl, que.,.
rem havidos; nem conlprem outros vi- remos, que o :Relego feja 11t: todo que
nhos para venderem ao tempo do Rele- brado; e quem quizet , paira livremente
go. E quem o contrario fizer, e mais vi- vender feu vinho fem pena alguma.
nhas m ter, ou vender, perca os vinhos, 5 E fe o vinho,que de no{fos reguen..
uu fua vali amétade para o Concelhq , gos, e júgadas houvermos, !;Dr taó pouco,
onde forenl vendi os,.ou metidos; e a ou- que naú baile para todo o tempo do Re- .
tra para quem o accufar. E fe por os Fo- lego, tanto que for acab do de vender,
raes lhes foré pofras outras nlayores penas naó haja ahi mais Relego. .

T I o XXX~

,"

Que as herdades, novamelite acquiriáas por EI-Rey, na'Ó fejao hividas por reguengos.

E algumas herdàdes, ou outros bens Titulo, naó fejao havidos por no«os re..
de raiz forem acquirídos a Nós, e guengos, nem gozaráô das lib.erdades, e
á Corôa de no{fos Rey'nos, por nos privilegias, dados, aos regu,engos. E as

ferem dados, ou de ados em pagamento pelfoas, que em taes herdades, ou bens
de nolfas di~id~s ~ ou por 'lualquer outro yiverem, n~õ gozaráõ dos privilegios co •.

~ • . ceili ·
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cedidos a'Os 110{[OS ReO'uen-gueiros, e que dal,porque de taes encargos deva5 de (er
mOI'aó em 110{[OS regu~ngos ; e reráó COI1- efcufas. E ifto have~'á lug~r naú (ótnente
firangidos para a vizinhança, e encargos l1b~ ..bens, ql~e daquI ~nl dIante forem ac
dos Con[elhos, affi como em tempo, que qmndos aNos, mas aInda naquelles , c[t1e
·os ditos bens eraõ dás pe{[oas partícula- o já eraó de{de o tempo del-R ey D0111

res, de que os N 6s houvemos: íàlvo, fe Pedro até agora; porque aai foi por eIle
ás ditas peífoas for dado Privilegio erpe- ordenado.

T' 1 T u L o XXXI.

•XXXII.TITULO

Que os que tem herdades nos reguengos nao gozem de Privilegio de Reguengueiros;
Jenaô morarem. nellas.

A s peífoas, que tiverem herdades didos aos no{fos Regllengl1eiros;antes íe.;o
. em alguns noífos reguengos, ráó conflrangidos a fervir nos encargos d~

. . fenaó morarem dentro nellas , Confelho, e vizinhança,affi como o feráó
, l1aó poderáó~áz.ar dosPrivilegios conce- ~uaefqueroutros vizinhos privilegiados.

Que os Almoxarifes del-Rey,oll olltrem,na'Ó tomem c-Ot1a alguma do Navio,guefi perder ,if ;~::~

Uando acontecer, que algumas
coufas vel1haó ter ás cofias de
noífos Máres,ou Portos de-lles,
por perdimento de N aos, ou

por ql aIquer outro modo, naó fejaó to
madas elos Almoxarifes, nenl outros Of..
ficia~ ara Nós, nem para outra peífoa
algum'a, nem os que as acharem,as tomem
para fi , mas fejaõ entregues aos {enhOrlos
dellas, tal o que as vierem requerer, e.,as
levem, pa.g ndo aos CJue as acharem; e t;

rarem, ~a, e trabalho, que niífo le
varem, e Juflo for. Porên1,fendo cafo, que
{eus donos naó venhaõ dentro de [eis me
zes, as ditas coufas 'feráõ entregues aos
MampoO:eiros dos Captivos deífe Lugar;
e fe carregaráõ fobre elle em receita, para
os Captivos fe aproveitarem deUas : e em
qualquer tempo,que os fenhorlos vierem,
lhe ferá pago pelo dinheiro da Redem
pçaó tudo, o que dellas tiver recebido..E

quando affi o Mampofleiro réceber as d.i
tas coufas, pagará ás peífoas, que as acha
rem tudo, o que os fenhorlos lhes erao
obrigados pagar. E [e alguenl contra i!to
for, tomando-lhes o {eu, ou lev~ndo dos
fobreditos alguma coufa (feita prin1eiro
ao fenhor dellas comprida ehtrega das
coufas affi perdidas, e tomadas, OlL dada
fatisfaçaõ da valia dellas,quando ~s já l1aó
houver) pague para N ós_ em tre[dobro a
coufa, que por força, ou efcondidamen
te houver pela fobredita maneira,fem em
bargo de qualquer coftume , que en1 con
trario haja no tal Lugar.

I E quando os Navios, que fe perde:.
rem forem de Infieis, inimigos de noífa
Santa_Fé, que naó forem no[[os fubditos,
ou forem d'outras peIfoas , com quem te..
nhamos guen'a,ou de CoIfarios, que anda..
rem a toda roupa, as coufas am perdidas
feráõ daquelles,q as primeiro occuparem-l!

1

T I T. U L O XXXIII,
Das Jllgadas;

U gada he hum Direito Real, que aos moradores, e llovoadores dellas dé....
os Reys de!tes Reynos antiga-' raó feus Foraes ; o qual direito ordenára6
me~te ordenáraõ, que lhes foífe que f6mente fe paga_ e de trigo, milho,.
pago em terra~, ~m que efpeeial- . vinho, e linho. E a lJuanridade, que geral-

nte ~ara fi o 'ef~ryara0!t0 !empo, qtl~ ~le~ts da ditaJugada fe ha '~e pagar, he;
LIV. II., 1) 2. qu.
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·que qualquer Lavrador de cada' jugo de fempre fe ufou, e cofl:umou , onde o Fo.
boys, com que enl terra jugadeira lavrar, raI., ou compoíiçaó naó houver. E e1?1 to·

lha de pagar hum moyo de trigo, ou de dos os outros cafos, conteudos neíla Or
·nlilho 1 de qualquer que femear. E fe fe- demy;aó, fe guardará o . e for determi~

mear trigo, e milho com hum jugo de· nado nos Foraes de cada"\ -,lia, ou Lugar,_
boys, de ambas a~ ditas fementes pagará pofio que o contrario do que dizem· os di
hum fó moyo foIdo a livra·, fegundo co- 'to~Foraes, feja difpoflo neíla Ordenaçaó.
lheo de cada hum'\ femente. E do vinho, 3 E quanto ao vinho, mandamos,que
e linho, que em terra jugadeira colher, fe os Qfficiaes o an·ecadem nos lagares,quã.
pagará o oi~avo: falvo,onde pelos Foraes doJe ·fizer, .com tanto que a peíioa, que
for determinado, que fe haja de pagar .em a jugada do vinho houver de pagar,o faça.
outra maneira. faber ao Omeial, que o lha de arrecadar,

I E eíle moyo~que fe ha de pagar de antes que o tire do lagar para outra par
jugada, ha de fer ce cincoenta e feis al~ te,- para o dito Omeial o hir part.ir, e arre..
queires pela 111edida velha, que faõ peIa cadar. E fe o que a jugada do vinho ha de
nledida, que em tempo deI-Rey Dom· pagar, o levar do lagar fem o fazer faber
}\tranoel de glori~fa memoria,meu Avô,fe ào dito OfficiaI,.perca e{fe vinho, que affi

l.:cp!lUlllava em Coimbra, e e~ San-Ta- . levar, para Nós, ou para quenl a dita ren~

(: i-eul, trinta e feis alqueires no·moyo.. E. da de Nós tiver. .
iílo, falvo fe por Foral, ou cómpofiçaó 4 &n4õ ~lindo o dito Offieial partir,
noffa, ou daquelles, que de Nós taes ter- e arrecadar a jugada do vinho no dia, em
ras tiverem com no{fo confentimel1to e . que para i[fo for requerido, a pe1Toa, que a
approvaçaõ, ou por ufo e coilume an~i-, ba de pagar,cbame hunl vezinho, e peran
go fe muftrar, que em outra maneira fe te elie parta o vinho; e o que montar á
deva pagar. ' jugada, deixará na dorna, ou em qualquer

2 E efl:e·direito de jugada de paõ nas vaíilha do dito lagar, Cjue eítiver defpeja
terras, onde o Nós havemos de haver, fe da,. e todo o outro vinho poderá levar
deve arrecadar por 1101T05 Officiaes, e pe~ para onde quizer fem pena algum
los Officiaes daquelles, que algumas das 5 E fe o fenhor dOo lagar bau r mi
ditas terras jugadeiras de Nós tiverem,até ~cr rua dorna, ou vafilha, ,e eIle naurtiver
() Natal proximo feguinte, .do a~~.o ,em outra [ua, QU alheya , em que o poiTa dei
que fe colher: e naó fé arrecadando até o tar, e o Offieial.naó for ..~ nern.mandar pelo
dito tempo, (j Lavrador, que a ditajuga- vinho t que ficar partido para a jugada ,
da dcvi~, feja defobriga"do de a pagar; e a. pode-Io-ha entornar, fe q,-iij;e. o Offi
pága della carregará fobre o Almoxarife, ciaI, por cuja negligencia fe peruer o dito
ou Recebedor, ou qualquer outro Oili· vinho, ferá obrigado ao pagar pOI' feus
cial, que a devêra arrecadar1 ou a perderá bens. .
o 'Rendeiro, quando a elle pertehcer a ar- 6 E porque em alguns Lugares, e
rçcadaçaó. E mandamos àos Efcrivaés terras jugadeiras fe paga por compofiçaó
das jugadas ; que carreguem enl receita o oitavo de paõ por jugada, os Offidàes,
fobre os Officiaes ,. qu~ forem negligentes ou Rendeiros, que a haó de partir, e ar
enl as arrecadar até o dito tempo, todo recadar, feráó obrigados de apartir , e ar-,
aquillo,que fe dellas devêra-arrecadar,e fe recadar nas eiras, do dia, que requeridos
na5 arrecadou, para por feus' bens fe ha- forem, a dous dias. E tanto "que affi o paó
ver tudo o que por fua ne.pligenci~ fe per- for partido, naó feráõ os Lavradores abri
deo. ~ ifro naó haverá lügar nos Luga- gados a guardarem o paõ da jugada. E
res, onde os Lavradores forem ·obrigados haó liindo os Rendeiros, ou ORiciaes pãr
por Foral; compofiçaõ, o cofiume paei- tir o P4Ó, pa{fado o dito tempo de dous
fico, e immemorial, lêv~r a dita jugada dias, os ditos Lavradores o partiráó per
~os 11oífos celleiros , ou das· pe{foas ,que apte duas teílemunhas, e deitaráõ o pao.
terras jugadeiras de~ós tem. rqrque em da jugada a hum cabo da eira, fem mais
tal cáfo Ce guardará Fo~al, ou compoti- ferem obrigados efperar. E fe algum paó
saô, fegundo nelle for contelâdo" e o que das jugadas fe perder., o~ aanuiificar por

~~Ip21,.
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cuJpa~ou negIig€ncia dos Officiaes, elles 10 E [e os privilegiado( por fi, oU
[eráó obrigados ao pagar por feus bens. por feus mancebos naú lavraren1 as her-

7 E quando pelo dito modo °paõ 'dades fuas proprias, ou pelo dito modo
das jugadas fe houver de partir, e arreca- afforadas, e as ,derem a Lavradores, que
dar na eira, mandamos, que o Lavrador as hajaó de 'lavrar , fe os taes Lavradores

-naó leve deIla o paõ, antes d'os Officiaes, morarem nas cafas das ditas herdades:, e
~ ou Rendeiros o hirem partir, no tempo forem nel1as encabeçados,e nel1as fómen

de dous dias, ou antes de fel' partido per- te lavrarem, e as trouxerem de parceria,
ante duas teftemunhas,como dito be, (ob- pagando de raçaó certa quota dos frutos,
pena de perder para N ós,ou para os Ren- como métade, terço, quarto, ou fexto, ou
deiros, ou para as peífoas , a que tivermos qualquer outra quota, naó pagaráó juga
dado as ditas jugadas , todo o paó, que affi da,com tanto que os Lavradores mofirem
tirar-íta eira, antes de fel' partido. efcripturas publlcas , como affi trazem as

8 E por quanto a algumas Igrejas, e herdades de parceria, e naõ de mataçaú ,
~Mofteiros , e a peífoas particulares he ou- por paõ , dinheiro, ou outra coufa certa,
torgado Privilegio, que naô paguem ju- e fabida. Porque,trazen'do-as por paõ, di
gada: para fe dar certa fórma,como fe ha- nheiro, ou outra coufa fabida, e certa" pa
jaú de éntender OS ditos PriviJegio's,quan- garáõ jugada, como fe terraç de naô pri
to á paga deite direito; e' como as juga- vilegiados lavraífenl : falvo, fe por Foral
das fe'arrecadem direitamente nos cafos, da terra, onde as taes herdades efiiverem,
em que nos faõ devidas, conformando- forem efcufos de a pagar~poflo que as tra
nos com as Ordenaçoés [obre ifi.o feitas gaõ por coufa fabida, e certa. E naú ma
peIas Reys noífos anteceífores, determi- ftrando os ,ditos Lavradores efl r" 11 as
namos, que, fe os Prelados das ditas Igre- publicas de como trazenl as dita her a:'
jas, e Mafteiros, e outras quafquer pef- des, [eráõ coni1rangidos a pagar }ugada.
ioas , qtiverem Privilegio para naó pagar 11 E pofto que os Lavradores fejaõ
a jugada, lavrarem por fi,ou por feus man- encabeçados em herdades de privilegia
cebos 's fuas próprias cuRas as herdades dos,fe eIles fabirem a lavrar fóra d.el1as ou
das ditêS Igrejas,ouMofteiros,ou filas pro- tras terras quaefquer d"outra peífoa pri
prias, ~a5 paguem deIlas jugada alguma. viIegiada,ou naô priv.ilegiada, logo fe def-

9 E entendemos ferem proprias dos encabeça'ráõ, e p~rderáõ ° privilegio, que
Privilegiados" naú fónlente as b,erdade.s, tinhaõ de naõ Fagar jugada, como Lavra
em que eH tem o direito, e inteiro' fe-: dores encabeçados de privilegiados. Sal
nhorio, . da as em que tem fómen- vo, fe pelos Foraes, ou Privilegias for de-
te o renho 10 util por contratos emphi- terminado o contrario. . ..
teuticos para fempre, ou em certas pet: 12, E [e algum privilegiado lavrar. .
foas, ou em fua: vida, quer dellas paguem fuas terras proprias, e com eIlas lavrar
de foro coufa certa,"quer certa quota dos outras alheyas, pagará fómente jugada
frutos. Porêm, fe os contratos forem.fei- das terras alhey~s, que álem das fuas la
tos pOÍ" certos annos, poflo que 1ejaô dez, vrar.
ou mais, naô Ce entenderá por taes con- I) E bem am pagará o privilegiado
tratos paIar nelles o utH fenhorio, quan- jugada das terras, que lavrar d'outro naô
to a eae effeito de fe efcufarem' pagar ju- privilegiado, pofia que as traga por raçaó
gada, como de coufa rua propria; antes de certa quota, como terço, quarto, ou
[em embargo de taes contratos, fe as di- fexto: falvo , fe ~s trouxer afforadas para
tas terras trouxerem pór paô certo, di- fempre, ou em peífoas, ou em vida, e naó
l1hei'ro, ou ouúa coufa Cabida, a pagaráõ, por 'annos certos, ainda qu~ fejao dez, 04
como os que Iavraõ em'terras alheyas. E mais. -
Hfo mefmo pagãráô , quando o {enhorio ..' 14 E no caro, em que o nao privile
da dita terra naó for privilegiado, 'pofio giado trouxer afforada herdade dê privile-
<}~le a tragaõ '~e raçaó, e naó por coufa fa- giado, em que feja e~abeçado, e·em que
blda, fe a nao trouxerem afforada'ao me.. lavre por raçaô de ce ta quota dos frutos
n' .. em {ua vid,a. . !ia- tal herdade (pofia que o 11til {enhorio

, feja



;0 Livrojegllnd das Ordenaçoes J, it. 3l·· ../
feja paít:1do 110 dito naô privilegiadQ por nhaó hum faõujo ,- e fua chuça, ebuzina.
bem do 'affàranlento) ferá efcufo de pagar Porêm,fe â alguns lVIonteiros faraó dados
jugada , por raza'ú à.o Privilegio, que he privilegias por Cartas, ou Alvarás, por
dado áquelle, que da dita herdade 1:J.e que os houveífenl pdr efeufos de pagar
direito [enhorIo, cujo Lavrador encabe.. jugada de paó , entende-fe n~ jugada, que
çudo he o dito foreiro. naô paíI:1.r de trinta alqueires de trigo, ou

I $ E paI quanto algumas Igrejas, fua verdadeira valia; e fe mais for ,paga~ .
Mofteiros, Fidalgos, e outroS privilegia... ráó jugada do mais.
dos, para naô pagar eíte tributo, poderáõ 18 OsJuizes, e Veread<?res e quaef..
ter algumas Aldeas demarcadas por cer.. quer outros Officiaes dos Confelhos , 'ou
tosJimites,e de"marcaçoés,e dentro dos di-- de Hofpitaes, e Gafarias naô [eráú efcu
tos limites, e demarcaçoés móraó algu.ns fos de pagar jug~da , e oitavo, nas terras
Lavradores, os quaes (pofio que encabe.. jugadeiras. Salvo, fe pôr Foral das Vil~

çados naó fejaó) Iavraõ de parceria as las, e Lugares, enl que viverem, forenl
herdades dps ditos privilegiados dentro efcufos della, ou tiverem outro privile..
das ditas demarcaçoés , e linlites ,.por ra- gio , porque a naó devaó pagar.
~ ú de certa lluota dos frutos, e.n.aõ .por 19 Por quanto alguns Lavradores
COUfil çerta, e fabida: enes taes que as trazenl de Igrejas, lVlofieiros, e de outros
herdades de (eme1hantes Aldeas lavrare~ privilegiados, afforados Cafaes, em c
fem engano, nem conluio feráó efcufos quaes faô encabeçados., e moraó nas cafi.
de pagar jugada nos frutos, que nas ditas delles, e pagaõ de raçaó certa Q90ta .dos
herdades, e dentro dos limites das ditas frutos, e lavraõ outras terras de peaés naó'
A dec olherem. E pofio que os ditos privilegiados, as quaes faó pertenças dos
Lavra ores lavrem outras terras fóra ditos Ca(aes, em que affi moraõ, e em que
,.dos limites das ditas Alcleas, de qúe haja~ faó encabeçados, asqu3€S pertenças la
Ãe pagar jugada , naó. de(encabeçaráó, vraó por certo paó, dinheiro, ou_outra
l1enl perderáõ o privile:?,io , que affi tem, coufa certa, e fabida , efies taes pagaráó
para naô pagarenl jugáda do 'que lavra.. júgada daquellas. terras fómente, que da
.rem nos limites das ditas AIdeas, e fó.. maó dos ditos. peaés naó privil iados
mente a pagaráô das outras terras, que fó.. trouxerenl. .
ra delIas , e dos feus limites lavrarem. 20 ~ Ce os Lavradores dos privilegia-

16 'Os Befteiros do Monte. naú (eráô 00.5, qlole lavrarem fuas herdades, em que
,efcufos de pagar jugada de paó, fe em moraó, e 1aõ encabeçados, a paífarcm a
t~lTas jugadeiras lavrarem, e para o mais algum peaó' naó privilegi encar..
lhes feráô {eus Priv.ilegios guardados, co- go, que álem de pagar o foto (lo terço,
nlO neHes for contet'ldo.. Nem feráó eC· quarto, ou fexto aos fenhorlos direitos,
eufos de pagar jugada do linho,ou vinho, porque as traziaó ~ -pague a elles, ou a feus
'iue Iavrarenl, ou colhere111 de terras, e herdeiros, em cada hum anno Certa ren
vinhas, qU'e trouxerem arrendadas, quer da de paó , din~eiro , ou outra couCa cer..
por pouco tempo, quer por nlIDto : e fó- ta, t~l peaó naó .privilegia~o, em que affi
mente feráó efcufos de a pagar das terras, a dita herdade paífar, fe for encabeçado,
de que forem fenhorlos direitos, ou uti- e inorar nella, e. pagar raçaó de certa quo-
les1por as traz.erem afforadas para fempre, ta dos frutos, naó pagará jugada , pofi.o
ou em peífoas, ou em fuas vidas. que álem da raçaó pague renda de coyfa.

17 Outro-fi, os Monteiros aporen- certa, e fabid.a áquelle, que lhe a dita
lados '. ou por apofentar, feráô.efcufos.de herdade deixou, e nelle trafpaíTou. Por
pagar jugada do paó, que lavrarem com que efte, em que áffi he trafp~íI:1da, havê
hum cingel de Boys , ~ mais naó ,q~anto mos por verdadeiro Cafeiro, e Lavra
do dito cingel d~ Boys fe devapagar por .dor encabeçado do dito privilegiado, e
Foral, ou privilegio da terra, em que Ia- ,.naó fe deve fazer caCo do que lhe deixou
vrarem , poíto que fm (eus privilegios fe com feu encargo.
contenha que naó guem jugada de paõ: ~ I Outro-1i, o Lavrador encabeça-
~ iílo com tanto que c,ontinuadameuje t~'! go 9~ Frivilegjadolqu~ ~~Yl'ar ~Cafal, e "

~ ~
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Das Jugadas", ',T
• 'r -que he ancabeçado " e com el!e lavra~ ~er- uti~ fe?ho:l?, para effeito de efcuL1rem

ras de outro Cafal, pofia que o pnvI1e- apaga da ]ugada.
giado tenha neHe parte, fe no dito CafaI, . 2~ E fe. dous , ou mais fenhorlos pri:'
em que naó he ~ncabeçado,outros fenho- :vI1eglados trvereill huma herdade COill
rios, pofia que privilegiados fejaõ, tive- nlum, e naó partida, de que fónlente par
rem alguma parte, quanta quer que feja, tem arrenda fegund.o as partes, que cada

.tal Lavrador pagará jugada affi do Cafal, hunl nella tem, e a cafa deita herdade, em
em que he encabeçado, como do outro, Que o Lavrador mora he injolidum de
em que o naó he. hum dos ditos fenhorlOS , o tal Lavrador,

22 avradores, que lavraõ nos ,que lavrar enl tal herdade por parceria, e
reguengos do Rabaçal, e Anciaõ, de raçaó de certa quota dos fí-utos,ferá [ómen
que Nós havemos huma dizima, e a tei- t~ efcufo de pagar jugada da parte dos
ga de Abrahaõ, e o 1Vlofteiro de Santa frutos, que l}a de h~ver o fenhorlo da dita
CrQz de Coimbra outra dizima, e mais os ~afa; e das partes dos outros a p8gará :

4 foros das caras, naó feráô conftrangidos a pois elles naó tem partes na cara , em que
pagar jugada: porque achamos, que am elle·mora. Porque, fe a cafa foire corn
foi determinado pelos Reys noff08 ante- p.lum de todos, affi como he a herdade,
ceifares. o dito Lavrador feria ercufo de pagar ju~

2) E os Lavradores, que lavrarem gad'\ de todo.
outros reguengos, que faó encarrega- 27 E o Lavrador de muitos privile
dos d'outros mayores tributos, do que he giados em alguma herdade, que de todos
a jugada, como terço, quarto, quinto, ou feja commum, e por partir, fe com efia
mais, ou menos, naó pagaráõ jugada al- herdade lavrar alguma couréla de . ~

guma, porque pelos ditos tributos, que feja illfalido de hum dos ditos fen s,
affi delles pagaõ , raó relevados della. pofio que feja efcufo de pagar jl~gada da "

24 Porêill, fe houver alguns reguen- herdade,que a todos he cómurn,naó o ferá
gos, ou Lezirias , que pelos Reys noífos .defia couréla,que he illfllido de hum deI
anteceífores, ou por Nós faraó iÜ~ntos da les, e pagará a jugada, que lhe nlonrar
paga dos ditos tributos, de que el"~ó en- pagar, do que nella lavrar..
carregados os Lavradores, que em taes 28 E nlandamos, que do direito de
reguengos lavrarem, [eráõ obrigados pa- oitavo, e quarto, que fe paga da terra naô
gar jugada fe os ditos reguengos, 01.:1 jugadeira, naó feja efenfo Clerigo;Caval
Lezirias eit erem en1 terras jugadeiras. leiro, Igreja., Moit eira, nenl pe.ífoa al-
0, ~5 O . e . os de Ordens Sacras,ou guma, por privilegi~adaque reja.
Beneficia ,ue lavrarem herdades de 26 E por quanto ·em noilas Lugares
Igrejas, ou de Moíteiros, que delles tra- de Africa, e India, e affi nas noifas Arma
gaõ a~oradas por certos an110S, ou arrel1- das, fe fazem nnlitos Cavalleiros foIt
dadas de parceria por certa quota dos fru- nlente por noífos Capitaes, mandamos
tos, naô [eráõ obrigados pagar jugada; que os ditos Cavalleiros naó fejaó ercu
com tanto que lavrem as ditas herdades fos de pao-ar jugada, poflo que pelos Fo
ás fuas proprias defpefas. Porêm, fe as raes o pr~tendaô fer ; falvo aquelles, que
·ditas h~da~e.s fO~'em de pe,:es , ou de 'pef- tiverem naifa fobre Alvará, em que de
foas.nao pn~J1~gIadas, ~erao conftragIdos c1araqamente fe faça mençaó , que os ha-
(os ~Itos Clengos pagar }u!?ada, que:, tra- vemo~ por 'efcufos della;* Oque outro-fi CaIb.
gao as herdades de parcena, e raçao por havera lugar nos que Nos accrefcetarnlos num.l.

;certa quo.ta dos fi-utos,quer p.or coufa.cer- de Efcudeiros a Cavalleiros.: por quanto
Ita., e fabIda ; falvo, fe 110S dItos Clengos nenhum CavaIleiro queremos,que feja éf..
(for paífado o util fenhorIO das ditas her- cufo de pagarjuga~, fe para iffo naô ti
~<lades, p.or lhes ferem afforadas para rem- ver Provifaó no{fa.
;pre, oti enl tre$ peifoas , ou enl fua vida: 3o E porque alguns nao {ao Lavra
;P.~:que, pofia qu~ lhes foJfer:n :fforadas dores encabeçados, n.n1 vivem principal
. PQt. an~o~ certos, amda que fe}ao dez, ou mente por lavouras, las fónlente fazem
~~ IS 1. nao. fe. e.l1~ende fer paffa~o _nelles'~ . fearas com b~ys e~11 terras fuas, ou alhe-

yas, e
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yas, e {aó 'chamados Seareiros; efles taes, mo fe privilegiado naó foífe, pt>flo que
íjue fomente ferhearem até trinta e dous tal conluio, e fimulaçaó naô feja feita
alqueires, paguem de jugada hum quar- nlais que huma fó vez enl hunla fó her
t,eiro de trigo, ou de milho da fobredita dade. E iflo álem da pena, que por noifa
medida, qfemearem ; e fe mais femearem, Ordenaçaó deve haver, por fazer con...
paguem jugada inteira. Porêm Hlo dos trato fimulado.
Seareiros naó haverá.lugar em aqueIles, 33 E para que nolfos Officiaes, que
a. que forem feitas algumas fearas por ha6 de arrecadar ,as jugadas, pOíI:1Õ eu
amor de Deos, por ferem pobres; nem em tender os taes conluios, e iimulaçoés ,
os mancebos,que viverem por [oIdada, fe mandamos, que confiranjao o ' Lavrado
feus amos lhes fizerem fearas fem outro res dos privilegiados, que lhes m~firem as
engano; porque nefies dous·cafos naó fe efcripturas, porque trazem os taes bens;
pagará jugada. E 'fe alguma peífoa fizer e naó lhas mofirando,os obriguem,que pa
feara á enxada, pagará de jugada huma guem jugada. E mofirando-Ihes efcriptu
teiga fómente pela medida velha. ras de parceria, e raçaó, denl-1hes jura-

3I E iflo que dilfemos dos Seareiros; D1t:nto fobre os Euangelhos, fe ha en~re

11averá lugar, nas terras, onde por Foral eIles, e os privilegiados algum outro con
naó for determin~do em outra maneira; certo, de lhes pagarem coufa certa" e fa..
porque, onde houver Foral, que em al- bida. E jurando que fi, confiranja-os, que
guma maneira contra iRo difponha, guar- paguem jugada. E jurando que na6, de
dar-{e-ha, como nelle for conteudo. pois de darem outro tal juramento aos fe..

32 E porq algumas peífoas prhdlegia- nhorlos,oU a feus Feitores,ou lVIordomos,
~~'4'i\J... , fuas herdades, quintas ou vinhas quando elles na6 forem prefentes: e naó
a . radores por paó, ou dinheiro,ou QU- 'achando pelos taes juramentos, que ha
tra coufa certa, oe fabida ; e por os releva- conluios, ou íimulaçoés, entaó os naú
rem de pagarem jugada, lhes fazem con- obriguem a pagar jugada conforme a feus
luiofamente efcripturas {imuladas, qlhes Privilegios. E na6 querendo os Lavrado·
daõ as terras, herdades, qui1tas, ou vi.. res,ou {enhorlos jurar,ferá6 os L~vradores
nhas, por parceria, e raça6 de certa quota conflragidos a pagar jugada, no anno fó
dos frutos, como terço ~. quarto, ou fex- mente, em qnaó quizerem jurar, como Ce
to, m~ndamos, que fendo provado, que fo~em Lavradores de na6 privilegiados.
algum privilegiado tal conluio , e fimula- Porêm,qm~ndo o conluio feu ó provar em
çaó fez, feja cm todos os dias de fua vida outra maneira,fenaó pelo di -> juramento,
devaífo; e de todas fuasherdades, que em naó haverá51ugaras pen s rdenaçaõ,
terras jugadeiras tiver, pague jugada, co.. dos que fazem 'contratos i nadas. .

T I U' L o XXXIV.

.'

o

•

Coll. I. Das Minas
num.I. '

~fe(j. HA . b'
4> vemos por enl, que toda a

peífoa palra bufcar veas de
ouro, prata, e outros Metaes.

E fazemos mercê de vinte cruzados a ca
da peífoa, que novanlente defcubrir vea
de ouro, ou prata; e dez cruzados, fendo
de outro metal. As quaes mercês have
rá6 do rendimento dos direitos das ditas
veas,que acharem,ainda que.feja5 em ter-(1
ras de peífoas p rticulares, ou em que
pe{foas Ecclefiafficas, ou' feculares te..
nha6 jurif~~a6, como fempre fe ~f~u n~~

e Metaes.*

fies Reynos. Porêm, na Comarca de
Tras-os-Montes ninguem bufcará as di..
tas veas, nem trabalhará nas defcubertas,
fem no{[o efpecial mandado. .

I E fendo o defcubrimento em terras
aproveitadas, o naó fará5 , fe~ primeiro
pedir licença ao Provedor dos Metaes ;o
qual lha conce'derá" fazendo-lhes as ditas'
peífoas certo diífo por moflras. E com a
dita licença o faráõ {aber aos donos das
terras, a que pagará5 o damno, que nze·
rem, que. °Juiz do ~ugar fará ,valiar .o~

· pei 1
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as .Minas, e A1!etaes ,
,peífoas· fem fufpeita com juramepto. g
tendo a terra novidade, naú fe fará obra,
até fel' recolhida.

2 E achando alguma peífoa a vea dos.
ditos Metaes, o fará faber ao Juiz do Lu
gar, em cujo termo a terra dtiver; o qual
a hirá ver com o Efcrivaõ da Camara, quet
.à regiRará no Livro della conl todas as·
declaraç "' neceífarias,. e nome do acha
dor, ao qual paffará'certidaú,affignada pe
lo Juiz, do dia, em que a regiílou. E de!fe
dia a vinte dias ferá obrigada a tal peífoa
prerentar-fe ante o Efcrivaó da Fazenda,
a que o cargo pertencer., com as moftras
da vea , para della fe fazerem enfáyos. E
achando-fe, que he proveitofa, a regifra
rá no L'lvro, que em reu poder ha de ter;
e pa!fará certidaó, para o Provedor dos
Metaes a hir demarcar. E naú eítando o
;dito Provedor em lugar, para o poder fa
zer , ou fendo impedido·, a dita peiIoa o
fará faber aos Officiaes de no!fa Fazenda,
para lhe darem o.utra pe!foa, que faça a
demarcaçaó: a qual certidaú , ou ma~da

do , que, fe paífar para outra peífoa, que
for em lugar do 'Provedor , lhe rerá apre
fentada dentro em trinta dias, contados
da feitura della. E aprefentando-lha no .
.dito termo, lha hirálogo demarcar; coa·
vem {aber, trinta varas de cinco palmos
.por diánte do lugar, em que a vea for af
'fignada, e tras trinta por detraz, e qua-
tro varas d ro" °a para a banda direita,
e quatro p. 111/ efquerda. E eita largura
ferá enl. todo. o cOmpri111ento da demarca
çaõ ; e em comprimento, e largura fe en
tenderá ao longo da vea,por onde dIa for.

. E da dita demarcaçaú a dous mezes, ferá
obrigado trabalhar neIla continuadamen..,

. te. E naó aprefentando a dita certi"l
daõ, ou mandado, ou naó começando
nos ditos termos, ou deixando de traba
lhar quatro dias, naô tendo impedimen
to, que jufHficar~ ao dito Provedor; per-,
cierá a vea, e ficará para Nós provermos
nella.

3 E nenbunia pe{foa poderá. cavar
,- dentro das demarcaçoes , affignadas ás di..

tas veas, nem por fóra dellas atalhar as
veas por' diante, nem por detraz, pofio-.
que fe eltendaõ por muita diRancia da
terra: [ob pena de dez cruzaçios para nof.
~'ft Faz~nda, e de pe:~er. !oda'~ madr~,que.

.~lY. II.

tiver tirada -, fe for dentro das démarca"
çoés, para as peUoas,cujas forem; e [e for
fóra, para no{fa Fazenda,.

o 4 E de todos os Metaes , que Ce tira4

rem, depois de fundidos, e apurados nos
pagaráõ o qu~nto., em {alvo de todos os
cufios. E fendo as veas taú fracas, que
naú foffraó pagar o dito direito, nos re..
quereráô, para prç>vernl0s, C01110 for noi:
fo ferviço.

5 E todos os lvletaes, que ás parte i

ficaren1 depois de pagos os ditos diteitos ,
fendo primeiro marcados, poderáó ven...
der a quem quizerem 1 naú fendo para fá·
ra do Reyno, fazendo·o primeiro [aber
aos Officiaes , que para iífo houver, para
fazerem a{fentos das vendas no Livro,
que haó de ter, en1 que os vendedores a[-.
fignaráó. E o que vender, fenl1ho fazer
[aber, pagará a quantidade do que ven'"
der em dobro, e o comprador a noveada;
dous terços para no{fa Fazenda, e outro
para quem o deCcubrir, e accufar ; ecte -á '"'

r. I rr "E ,..,.prelOS ate nona merce. -i o que ~ren-

der antes de ferem nla.rcados , ou e ma
dre, antes de fundidos, ou para fóra do
Reyno, perderá a fazenda, e ferá degra
dado dez annos para o BraG!.

6 E em cada vea das .demarcaçoés
poderáõ os Ofliciaes de no{fa Fazenda
t.omar para ella em qualquer tempo, que
Nós quizermos, hum quinhaô, até· quarta
parte, entrando cOI? às derpefas , e pagas
dos direitos.

7 E os que acl1arem-as veas, naô as
poderáó vender, nem f3zer outro partido,
fem primeiro 110-10 fazerem faber, pa· .
vermos [e as queremos tomar para Nós.
pelo tanto.

S E os que quizerenl trabalhar nas
n'\inas velhas, que naú eitiverelTI na Co
marca de Tras-os-Montes, as podedó re·
giRar pela ordem acima dita. E as peL:
[oas,. que trouxerenl certidoés , de con10
foraó os primeiros, que as regifiáraú, lhes
mandaremos dar em cada huma dellas
huma demarcaçaõ do comprimento, e lar
gura acima ditos.

9 E das.demarçoés, que fe derem,
affi das n1inas novas, como das velhas, Ec'l
zemos nlercé para [elilpre ás peífoas, que
as regiRarem, para ell s, e todos feus her
~eiros, com as ditas declara~oes ..
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10 'E paGo que algunla p~ífoa alIe- e efpecialmente das ditas coufas lhe feja

gue, que eitá em po.ífe de cavár, e tirar feita mercê.~orque,ainda que nas doaçoés
quaefquer das fobreditas coufas nas mi- efiejaó .algunl,as claufulas geraes, ou efpe...
nas, e yeeiros de fuas terras fem noifa li- ciaes, porque pareça mc1uirenl-fe as ditas
'cença , ou dos Officiaes decl~rados nefla' coufas, nunca fe entende pelas taes pala...
,Ordenaçaó, nos ca[os, em que por bem vras ferem dadas, {alvo, q~ando efpecial
delIa'[e requer a dita lícença., na6lhe ferá e expreífamente nas d~tas doa~oé~ forem
guardada,poito qfeja immenlorial: falvo, declaradas,como fica dIto no TItulo: Ql~e
quando moLhar doaçaó , em que expreifa as .Alfandegas, SiJas, Terça .e:Jc.

T I T UL o xxxv.
Da Jnatleira, queJe terá naJitccifa'Ó das terras, e hell~ da C.orôa do Re)7no.

, .
L-:Rey Do'm Duarte,por dar cer- [entar, e excluir ao filho fegundo, e ruc..

ta fórma, e maneira, como os ceder nos ditos bens, e terras da Corôa a
bens, e terras da Corôa do Rey- feu pay, como elle houveífe de fucceder,

no C!lrre [eus Vaifal1os,e N aturaes fe hou- fe vivo fora, pofio que eIle lnorreífe em
veífem de regular, e fucc~der , fez huma vida de feu pay, e naó fuccedeffe l1unc~

Ley, que n'landou pôr em fua Chancella- nas ditas terras, e bens. . .
ria, a qual fe chama 1vlental, pár fer pri- 2 E declaramos, para eíle effeito [e
"~-...",, ........ita [egundo a vontade, e tençaó _diier morrer alguem em guerra, quando
del: D. Joaó o Primeiro, [eu Pay. A morrer na peleja, e conflitlo della , ou

. qual em feu tenlpo [~praticoú, ainda que quando, fahindo della ferido, morrer das
naó foffe efcripta~ E para dar certa limi- me[mas feridas,que na peleja, e guerra re
taçaó,~ verdadeira interpretaçaõ das doa-, cebeo. Porêm, [e morrer hindo para a di-

I çoés das terras, e couG'1S da Corôa defles ta guerra, ou eítando captivo depois dei..
Reynos, mandou nella affentar algumas la acabada, l'laó fendo das feridas ,. que
addiçoés , declaraçoés , e determinaçoés, nella recebeo, naó fe dirá fer n10rto em
,porque .foífem de.terminadas as duvidas, . batalha, e guerra, para viver por gloria,
que podiaó recrefcer ácerca do entendi- para effeito de feu filho exc1 ·.r a [eu tio
·Dlento das, ditas doaçoés, pela maneira nos bens, e terras da Corôa
:feguinte. ). Outro-fi determin -~~-"t6:

I Primeiramente determinou,e man- da Corôa do Reyno na6 fo em partidas
'dou, que todas as terras, bens, e herda- entre os herdeiros, nem em alguma ma
mentos da Corôa '.de feus Reynos, que neira em alheadas, n1as andaífem fempre

. por elIe , ou pelos Reys foraó, ou ao di- inteiras em o filho mayor Vara51egitimo
ante foífem dadas, e doadas a quae[quer daquelle, que fe finaffe, e as ditas terras,
,pe~oas, de qualquer eílado que foffem, tivelfe. E Hlo naó feria por [er obrigado
para elles , e todos feus defcendentes, ou fervir com certas lança-s,como por feudo,.
feus herdeiros, ou fucceífores, ficaffem porque queria', que naó foífem havidas
fempre inteiramente por morte do polfui- por terras feudatarias', nem. tivelfem na
dor dos taes bens, e terras ao feu filho tureza de feudo, mas foffe obrigado ao
lebritimo Varaó mayor, que delle ficaífe, fervir,quando por elle lhe foífe mandado.
e naó ao neto, filho do filho mais velho, já 4 E quando por morte do poífuid9r

CoIL I. fallecido,* [alvo, [e o filho mais velho da- das terras, e de qualquer outros bens, ou
num.I. quelle, que as ditas tetras, e bens poffuir, direito~ da Corôa qo Reyno, naó ficaífe

e tiver, morrer enl vida de feu pay enl tal filho Varaõ,nem neto Varaó legitimo,.
guerra contra Iufieis , porque em tal caro 1ilho de filho Varaó legitimo, a que de.
conforme a direito ~e havido,como fe vi- veRem ficar, fe ficaffe alguma filha, que"
vera por gloria, pata effeito de feu filho, ria, que efia filha as naó pudeíte herdar "
ou outro legitimo defcendente o repre- {'llyoJ por efpeeial doa~aõ~ ou mercê,9,ue
" lhe eUe-

J
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Detenninaçoés del-Rey D. D-uar,
tefobre duvidasdaLey mental.

Da lnaneira queJe terá nafucceffaõ-das ferl"as, e bens, eYc. 3)

lhe elie quiielfe dellas faz~r fegundo os contendas, e duvidas, que ao_ diante reoO
contt:atos, e doaçoés, que os Rcys feus crefcelfem em femelhantes cafos , folfem
antecelfores, ou elles fizeraó, ou elle fi- findas, e determinadas pelas ditas declara
ze.ífe áquelles, a que affi délfe as ditas çoés,que faraó feitas por El-Rey fe~ Pay,
terras. e por elle ; as quaes havia por Ley , e- affi

5 Determinou outro-h, que os Pa- mandou, que- fe guardaife, e cumpriífe
CaJl. I: droados das Igrejas,* que faó da Corôa do dahi em diante; difpondo mais, que, onde
num. I. Reyno, e faraó dados a alguns Fidalgos, nas fobreditas declaraçoés dizia filho Va

e a outrn. elfoas por feus merecimentos raô, fempre fe entendelfe legitimo, pór
para el1es , e todos feus herdeiros, e fuc- que efta fora a tençaó do dito Rey feh

-ceifares, naó pudelfeln fel' partidos, nenl Pay. A qual Ley fez em San-Tarem ·a
CalI.2.'emalheados; * e vielfem fómente ao filhb oitó ditas do n1ez de Abril, anno de nolfo
flUm.!> 111ayor,Vara:ó legitim9. E affi dahi em di- Senhor JESU CHRISTO de mil e quatro-

• . ançe por li~lha direita defcendente, affi centos e trinta e quatro .
. como dito he nas' coufas da Corôa do
Reyno~

6 E efta' me[n1a ordél11 -quiz, que fe
'tenha em quaefquer foros, rendas, e dí-
reitos Reaes; de que pelos Reys,que ante 9 I Tem, foraó movidas ao dito

, elle faraó, foi feita mercé, ou doaçaõ, ou Rey Dom Duarte algun1as do--
-'por elIe foife feita a alguma pe{foa, de vidas, tocantes ádita Ley mental, que
, qualquer condiçaó que foífe ~ de juro, e por elle faraó determinadas na maneira

<. -

de herdade, para h, e para feus herdeiros, feguinte. .
e:fucceífores, de modo, que os taesforos, 10 Primeira duvida. Se a dita Ley

-rendas, e direitos Reaes andaífem {em- affi declarada haveria lugar no filho ma...
, pre todos juntamente no filho mayor, ..va- yor legitimo de Ordens Sacras,: ou B~..
-ra:6 legitimo, fem ferem partidos entre os nefieiado,. que em todo era fomettido á
.' herdeiros ;' nem poderiao fel' emalheados jurifdiçaó EccleGaitica,e exempto da fÍ1a~

"pelos Donatarios em outras algumas pef.. A qual duvida declarou; que naóera fúa
: foas em fuas vidas, como dito he nas ter- tençaó"que a dita Ley houveife lugar em
ras 1 e Padroados da Corôa do Reyno , taes pe{foas... Antes ordenou; que;quando

-.- pofto que I s doaçoes foífe conteúdo,que por morte daquelIe, que a terra, ou terras
-os Donatarlos pudeífem dar, efcambar, . da Corôa de [eus Reynos tinha, ficaífe
-e alhear as coufas 1 que lhes faraó dadas, tal·filho legitimo fó fem outro 'irmao , tOai
: e doadas, ãffi como fuas proprias ; porque terra, ou terras ficaifem logo tornadas á

rua tença5, e vontade era, que fem em- . Corôa. E ficando outro filho legitimo do
.. hargo das 'taes claufulas as coufas con- defunto, que as ditas terras tinha, as hóuoO
- teúdas nas ditas doaçoés vielfem fempre velfe o mayor delles, que nao folfe das
- ao fil!lo mayor, Varaó legitimo: {alvo, condiçoés fobreditas, fegundo a fórma da
. quando por fua efpeeial graça folfe ou- dita Ley ," e ruas declaraçoés.
--ira coufa em contrario ordenada com ex- I I Segunda duvida. Se o filho ma";
prelfa, e efpeeial derogaçaó da dita fúa yor legitinlo daquelle, por cuja morte a
dete~minaçftõ , e Ley. . terra ficou, naô era Clerigo de Ordens
. 1 E quanto ás coufas, e bens affora- Sacl1as, nem Beneficiado, mas era Caval
dos,ou emprazados, mandou,que fe guar- leiro de alguma Ordem, fe tal Cavalleiro
dalfe a fôrma dos contratos fobre taes poderia herdar, e haver a dita terra, ou
b~ns" e coufas feitos, de maneira, que as - terras,· por virtude. da dita Ley? A qual

. d~tás coufas ; e bens ,afforados~' ou empra- duvida determinou, que fel era Cavallei
,z~~os àndalfem nas peífoas ·conteudas TO de :tal Ordem, que pudelfe- cafar, ainda
< ll?:S· ditos conúatos, e fe regulalfem enl qQe de fei~o naó ca{alfe , houve{fe, e her
: ~?~o" como contr.atos de 'peífo·as priva- . dalfe' as ditas terras fM1 outra contenda,

d~s. , _ ,- , affi como' fe naó fora homem de Ordem' e
"·S .~oi·' d:rito -mandol.1';- qúe" tedas1as -, depois. de-fua mane ficaífem ao {eu filho
l;"~:- J LlV. II. ' E :.l / ayor

•
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mayor legitimo Varaõ, fe o tiveífe; e dahi já o Matrimonio folfe celebrado <; com
por diante, fegUlldo fórma de fuas doa· ta,nto que eíl:e filho foífe tal, que com di..
çoes, reguladas pela dita Leyo E fe era de reito pudeífe fer legitimado por feguinte
tal Ordem, que i;Iaó podia cafar , tiveífe Matrimonio, fendo porêm o dito cafa
[eu pay enl fua vida livre poder, e facul. mento feito em face da Igreja, ou fóra deI·
dade de deixar' as ditas terras a eIle, ou la por licença do Prelado. E pofia que
a outro [eu irmaó legitimo Varaõ, fe o até entaó foífem paífadas m:uitas legiti
tiveife, a qual delles antes quizdfe, ha- maçoés , e conflrmaçoés de perfilhaçoés ,

, vendo para iifo au.étoridade do dito Se- ou dahi por diante paífaífem orque os
nhor Rey. E na5 fazendo a dita deda· legitimados, ou perfilhados pudeífem ha
raçaó em fua vida, com'a dita a létorida- ver, e, herdar Feudos, e Mo~gados , eou·
de, as terras ficaífem ao filho mayor, fem tras femelhantes heranças', naó era fua
embargo de fel' Cavalleiro da Ordem; e tença5 , que por taes palavras, ou outras
por fua morte tornariaó logo á Corôa , equivalentes, de qu~lquer maneira que
fem palrarem a outro algum ·de fua linha- fonem ditas, affi ácerca da reRituiçaó do
gem, pois que delle nao podia defcendel' nafcimento, como da habilitaçaó para po·
.Varaó legitimo, por fel' homem de,Or- der havei", e herdar as coufas, que lhes
deni, que naó podia caCar; nem pudelfe foifem dadas..,ou deixadas, tallegitin1ado,
vir á Ordem,de que folfe Caval1eiro,nem ou perfilhado pudeíSe haver, ou herdar
l1aver em ella algum direito em fu·a vida, terras da Corôa; falvo no cafo , onde ef..
nem depois de fua morteo E no cafo, que pecialmente lhe fofse outorgado, que as
aconteceífe o derradeiro, que a terra ü· pude{fe haver, ou herdar, fem emb.Lrgo
velfe, ter muitos filhos Varõés legitimas, da dita Ley; e d'outra manei~a naõ.
fe lhe ó aprouveife, que o tal filho Ca· I} E no cafo,onde por morte daque~

valleiro da Ordem hOlÍve{fe as ditas ter.. ]e, que a terra polSuia, ficafse algum fi
ras, na5 poderia e[colher dos outros 6- lho Varaó legitimo, nafcido de legitimo
lhos, .fe naó ° que foífe delles mais ve- Matrimonio, naó poderia herdar,nem ha
lho: e iil:o com auétoridade do dito Se- ver em fua vida as ditas terras nenhum fi
nhOl~, de maneira, que fempre as ditas ter.. lho legitimado por fua Carta, ainda que
rasovieifem ao filho Varaó mayor. efpecialmente fe contenha em eIla, que as

12 -Terceira duvida. Se a. dita· Ley pofsa haver, e herdar. E Hl:o p.ofio que
hàveria lugar no filho, ou neto natural, fofSe legitimado, antes que • ceife·o fi
ou· efpurio legiti~ado por auC10ridade lho legitimamente nafcidoo Porque fua.
Real,ou por nomeaçaó feita pelo pay em tençaó era, que a. tal legitimaçaõ nunca
feu teíl:anlento: nomeando·o por fiipo,ou pudefse em cafo algum empécer ao filho
llQ filho perfilhado, .que fe chama em di- legitimamente nafcido, ainda que fofse
reito adoptivo, ou arrogado? A qual du· valIada, e corroborada com quaefquer
vida declarou, que na5 era fua tençaó j c1aufulas derogatorias, e vinculas de di·
que o'filho, ou neto affi legitimado, ou reito, por qualquer maneira que fofsem,
f erfilhado pudelfe her~ar tal terra,ou ter- ou pudefsem fel' -ditas, e compofi:as.
ras da Corôa do Reyno": falvo, fe na legi- 14 Quarta duvida. Se por morte da
timaçao por elle feita, ou no perfilhamen. quelle, que a terra ultimamente houve,
to por elle confirmado,expreífamente fof.. naó ficafse Varaó algum legitimo, def·
fe declarado, que as pudeífe herdar, e ha.. cendente por linha ma{culina , e ficaífe aI·

I ver, ou na confirmaça5, fem embargo do gum feu defcendente legitimo de filha le
defeito de feu nafcimento, e fem embar.. gitima, fe eO:e. tal poderia haver a tenoa
go da dita Ordenaçaó. Porêm, Ce tal61ho da Corôa? A qual duvida declaro nao
folfe legitimado por Matrimonio feguill- fer fua tençaó, tal defcendente por linha
te, celebrado entre feu pay, e fua mãy I feminina herdar a dita terra. Antes acor
depois de feu nafcimento , porque efl:e le.. II dou, que fofSe logo tomada á Corôa fem
gitimado he em t rcio perfeitamente legi- f nenhuma contenda: porque achava por
timo, h,averia lu;gar a dita Ley em elIe: direito, que pois a filha, de que tal legiti
affi como fe ao tempo de feu nafcimento mo Varaô defcendeQ, naó podia ha"ler a

. . '. dita
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dita terra, a fua incapacidade fazia feu por morte do tal filho, ou neto tornaria
defcendente a naó poder haver; e fegun- ao pay, ou ao avô, cuja antes foi; e por
do direito commum, a dita terra naõ po..; fua nlorte ficaria a feu filho Varaó legi~

dia fazer falto· ao feu defcendente Varaó; timo, fegundo fórma da dita Ley, e defta
e por tanto devia fer tornada áCorôa do declaraçaõ.
Reyno. 17 Setima duvida. Se em alguma

15 Quínta duvida. Se por morte da-. doaçaó de terras da Corôa do Reyno he
quelle, que ultimamente houve, e poífuio conteúdo, que fe poífaó partir igualnlen
a terra, ou erras da Corôa , naó fiaou ai· te entre os irmãos, te por virtude da tal
gum feu defcen?ente Vara5 legitimo, por claufüla haviaõ de fer partidas fem em..
linha direita mafculina, fe herdada nellas bargo da dita Ley? A qual determinou,
feu irmaó legitimo,defcendente por linha que fem embargo da dita claufula as ter
direita ulafculina legitima daquelle, a que ras fe naó partiífenl, antes vidrem fem·

o a terra, ou terras primeiramel1te foraó da· pre, ·e ficaífenl todas iJlfolidl/ln ao filho
das? A qual duvida declarou, qüe naó de· mayor ,rara5 legitimo, fegundo na dita
via herdar; porque era certo, que tal foi Ley era declarado. Por quanto (como
a tençaó del-Rey [eu Senhor, e Pay, e muitas vezes ouvira a EI·Rey feu Pay. )
affi o vira P9r elle determinar em alguns as ditas doaçoés pela mayor parte foraó
cafos,que em feu tempo acontecêraó : pe- feitas no tempo das guerras, em que naó
lo que as ditas terras feráó logo torna· podiaó fel' taó perfeitamente examinadas;
das á Corôa do Reyno fem contenda aI· como fe requeria. E depois" que os Rey.
guma. E eíl:a declaraçaó haverá lugar, e nos faraó com a graça de Deos poGos
fe guardará, paGo que o filho,. ou outro enl focego , achára, que guardando-fe na
qualquer fucceífor do ultimo polfuidor fórma, que fe neIlas continha, Ce fegui
naó tenhaó tomado poife dos ditos bens, ria grande damno, e prejuizo á Corôa do
e terras. Porque [em enlbargo diífo, feu Reyno. Por tanto ordenou com acordo
irmaõ, nem outro tranfverfal naú poderá de Letrados de feu Confelho, fazer em
fucceder neHas , ainda que_ feja filho legi- fua mente a dita Ley., porque declarou,
rimo, defcendente por linha mafculina do e limitou as ditas doaçoés. A qual decla~
ultimo poífuidor, a quem fuccedeo o ir- raçaó fempre mandou guardar, fem em... •
maó mais velho. Antes ficaráõ logo de- bargo de quafquer palavras, nellas con.
volutas á orôa: por quanto por morte teudas, que pareceífem' fer contrarias á
do 'ultimo·polfuidor foi logo trafpaífado dita dedaraçaó; falvo, onde expreífamen-
o direito da fucce{fao das" ditas terras no te declarava,que as pudeífem haver filhas:

"(eu filho nl~is velho; e o irmaõ ficou ex"'! porque em"tal cafo mandava, que as hou
dufo da fucceífa5 deHas 1. paGo Gue o velrem,quando na5 ficaífem filhos v~aroés
irmaõ mais velho nunca tomalfe dellas legitimos daquelle, que a terra po{fuia ,
po{fe. informado pelos ditos Letrados, que fe-

'16 "Sexta duvida. Se a terra nova-- gundo direito o podia fazer. A qual Ley;
mente foi dada a algum de juro) e de her- pofto que naó folfe efcripta em feu te;l
dade, e el1e morreo fem nenhum defcen- po, foi porêm fempre O'uardada, e prati
dente legitimo, fe a ef1:e tal herdará feu. cada em todo cafo,quede faéto àconteciao
pày, ou avô na dita terra, no cafo, onde ", 18 Oitava duvida. Se aqueIle, a que
o filho foi nafcido legitimamente? A qual a terra, oU terras da Corôa fOJaõ nova
d~cIarou, que"naó era fua tença5, que as mente dadas'0l:l vieraó a eIle por herança,.
dItas terras fe trafpaífalfem a nenhum af·· ou por.qualquer outra fuccelfaõ , quizef..
cendente; antes mandou, que, quando tal fe deHas, ou de cada huma deHas fazer
cafo acontecelfe; a terra, ou terras fof· doaçaó fimples, ou por caufa de ca{a
fem logo devolutas á Corôa do Reyno '. mento a algum outro filho, ou filha 1e
f~nl outra al~u~a ~ontenda. Porêm, fe a gitimos, fegunda , ou terceiramente naf
dlt~ terra fOI pn.meIra do ~ay , ou avô, e ciclos, em prejuizo cl filho Primogenito,
ell~ com auél:ondade"do dIto Senhor Rey: Varaó legitimo, a que a dita terra era de
p. .deu"ao dito filho, u neto, em tal cafo- yida por bem da dita Ley , fe o poderia

fazer ~
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fazer [enl enlbargo della? A qUjl decla· 'to Rey, com tanto que nao vale{fe ~e ..
rou, que a tal doaçao fe podia fazer com nos a terça parte daquella , porque folfe

. expreifa aué1:oridade delle dito Rey ; fem efcambada, e d'Qutra m-aneira naó. E no
embargo, que ao tempo, e111 que am folfe cafo, que naú tivefse filho, Varaõ legiti-

,feita, aquelle, que a doaçaõ fizeffe, tiveífe nl(),ql1e hOl.1'velfe herdar a dita terra, naó
outro filho mayor, Varaó legitimo. E Hio a poderia vender, nem efcanlbar, nem
quer o filho mayor foífe expreífamen~e alhear por nlaneira algunla em peífoa aI..
nomeado na prinleira doaçaõ, que ao pay guma, dê qualquer efiado, e condiçaó
foi feita, quer nua; com tanto que a do~- Gue forre, fenaó com fua ex _«:1. auétü
ç~ó foire feita de terra, ou terras intei- ridade. E fazendo-fe o contrario, a terra,
ramente, affi como antigamente cada ou terras foirem logo tornadas á Corôa
huma foi limitada, e demarcada, de n'la- do..Reyno, por affi ferem'vendidas, da-

'nei.ra que naó foifenl partidas em tempo das, oll efcambadas contra a dita Ley. E
algum por nenhum 1l10do. E Ce a doac;aõ aquelle, a que foffem vendidas, efcan1"
fa[fe feita COlll fua exprell:'l auél:oridade , badas, ou alheadas, pudeife haver recur..
por caufa de cafamento em. dote com al- fo contra o que lhas vendeo, deu, ef
guma filha, faIlecel1do ella fem filho, QU cambou , ou alheou, fegundo por direito
11eto Varaõ legitimo, a terra, ou terras, lhe fo{[e obrigado. E tudo ifio haveria,

~ foífem logo tornadas á Corôa felU out~o lugar, pofio que 'nas doaçoés folfe eon..,
algum embargo.. E-ficando por fua mor- teudo, que os Donatario.s as pudeífem

, te algum filho, ou neto Varaa legiümo , vender, dar , ~oar, efcambar, e fazer dei·
defcendente delIa por linha. mafcu1ina, làs o que lhes aprouver, con10 de coufa
houveífe eIle a dita terra, ou terras em [tia propria.
·{ua vida, e dahi em diante foífem a'O feu 20 Decima duvida. Se aqueIle, a que
filho mayor, ou. neto Vamó legitimos, a terra, ou terras foraó novamente d~das,

<lefcendentes por linha direita:, e naó de ou as houve llor herança, ou por outra
outra 11laneira, Ce o houveífe ao tempo ~'e fucceíI:'lo, as poderia empenhar por ~au-

'fua Iporte, conforme a dita,Ley; e naó o fa de dote, ou por árras enl feu cafanlen..
l1avendó, torlla{fem áCorôa. Porêm fua to ? A qual declarou, que o pude.lfe fazer,
i:ençau era,que a doaçao affi feita em pre· havendo para iiro rua expreira aué1:orida·
juizo do Pritnogenito, nao chegaffê a de, fem embargo, que a elfe tem~ tivef..
amétade de todas as terras da Corôa, que {e algum filq.o legitimo Var ó ae outra
tivelfe aquelle, que a tal doaçaó fizeire. nlulber, conl a qual já de antes fotre ca
E fe o que a quizeífe fazer, naó tiveffe fado; com tal condic;aó, que feparade o
mais que huma terra, naó- a pudeífe dar Matrimonio por morte de cada hum dos
{em expreífa auél:oridade do dito Rey , contrahentes foffem defcontados os fi·u-

, e confentimento do filho Primogenito ,a tos das ditas terras nos ditos dotes, e ár
ii a terra era devida por bem da dita Ley. ras, conforme ao que rendeífem em fillvo

I 9 Nona duvida. Se aquelle, que a em cada hun1 al1no ,. poíl:o que no cdntr.t..
. terra, ou terras houve por doac;aó Rea' , to affi feito folfe contel1do , que a mulher

ou por outra qualquer fucceffilõ,houveífe pudefse haver as ditas rendas em falvo ;
:filho legitimo Varaó, e em feu perjuizo até fer cun1pridanlente pago de todo o
quizeffe'dar, ou vender a alguma ou~ra dote, ou árras, fem compenfar dello C<l.~l"

peífoa efl:ranha, fe o poderia fazer? A fa alguma. Por quanto feparado o Mat~i

qual declarou, que a tal terra, ou terras, monio, as taes rendas fe nau p~diaó Ie
por nenhuma maneira pudelfem fer da- var em fal vo ,. naó fe defcontando na di-

_ das, ou vendidas a pe!foa alguma; falvo vida principal, por fel' ufura. E fcito affi' o
a cada hum dos outros filhos, ou netos, paganlento de Iodo o dote, e árras, .óu
nafcidos depois do Primogenito, como ):or outro qualquer 1l10dç>, fofsem logo ~s

dito he na outra duvida,acima declarada. ,ditas te.rras tornadas ao filho, ou neto ma..
Porêm, fe a quiz Ire efcambar por ou- yor, Varaó legitimo; e am dahi em dian
tra terra da Corôa do Reyno, pode.lo- te , daquelle, que a~ a(li empenhafse , fe a
hia {:1.zer con1 expreífa au~oridade do di~ efse tempo vivo foíSe, fegu'ndo fórma da
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Da lnaneira quefe terá naJUcéceJ!aó âas terras, e"bens, eYc. )9 .

dita L.êy. E.naoliavendo ahi filho,ou ne- gos por morte de alguns abintefiados? A'
to Varaó legitimo, deCcendente por li- qual declarou, que nos bens, que até en
nha mafculina fofsem 100"0 as terras tor- tao faraó dados, [e guarda[sem as Leys, b f

nadas á Corôa [em outro algum embar- . do Reyno, e direito conlmum , como ate
go" entregando-Ce primeiro á dita.mul11er entaó em [eme1hant:s caCos fora pratica:
pelas novidades de11as, conlO dito he. E do. E nos bens de ralz,que fe de[sem dahl
Ce no cafo, que o l\1atrimonio foffe.fepa- em diante, [e ao tempo, que fo[sem pa
rado, houve{fe tantos bens patrimoniaes, dos, já eíl:ive[sem encorporados no patri
porque [e Rudeífe pagar o dote, e árras , nlonio del-Rey,convem a Caber, efcriptos

.mandou, que pelos ditos bens foffe entre.. nos livros dos proprios, ou [e na Carta,da
gue, e o que faltaífe, o pudeífe a dita mu- mercê Ce fizerse expreCsa mençaó, que fo
lher haver pelas rendas da Corôa, re por raó incorporados em o patrimonio Real,
auél:oridade do dito Rey forsenl' a irso em taes caros como eftes, e em ca,da bum
obrigadas. Porque' rua tençaó era, que' . delles, foíSem os ditos bens havidos por

e primeiro [e houveíSe, e pagarsenl o dote, bens da Corôa, e fofsenl julgados regun
e árras pelos bens patrimoniaes , ,e a falta do a,natureza, e condiçaó delles : e os ou
delles, pelas novidades das ten=as dª Co- tros, que [e dersem fimplezmente , e naó
rôa. . foíSem incorporados em o patrimonio

2 I Undecima duvida. Se aquelle , a Real, por cada huma das n:laneiras aci-
.que aterra novamente foi. dada, ou veyo ma ditas, eftes' taes fofsem havidos por
a ene por alguma herança, ou fuccersaó, bens patrimoniaes , e fegundo natureza, e
a quizerse vender a elle dito Rey, ou er- condiçaó de patrimoniaes fofsem julga
cambar, fe o poderia fazer em prejuizo dos: e quanto aos bens- móveis, qu~ Lê
,do filho Varaó legitimo, que a efse tem- dahi em diante dersem, [eguiíSem fempre
yo houverse'? A qual declarou, que em a natureza dos bens patrimoniaes, e [e
todo o caro a dita terra, ou terras pode- gundo a condiçaó delles fo[sem julgados.
riaó livrenlente fel' a elle vendidas, ou er- 23 Decima tercia duvida.Se algumas
cambadas, ou por qualquer outra manei- terras da Corôa do Reyno, ou Direitos
ra alheadas , [em embargo, que ao tem- Reaes forao, ou tàíSem dahi em diante
.po da venda, ou e{cambo, ou outro em. e[cambados por cada hum dos Reys
alheamento, o vendedor, ou e[ca;nbador deíl:es Reynos por outros bens p~trimo

tiveíSe fi1h Varaó legituTIo. Porque ne- niaes , com condiçaõ , que as ditas terras,
nhuma Ley, por o Rey feita, o obriga, [e ou Direitos Reaes fo[sem em todo do pa
nao em quanto elle, fundado em razao , e trin10nio daquelle, que os recebefse , e os
igualdade,quizer a ella fometter feu Real que elle défse á Corôa em ercambo, for.
poder. E por quanto as ditas terras pro- [em em todo do patrimonio Real uae~

cedêraó de patrimonio Real, o qual o defies bens feriaó havidos por da Coró't ,
R~y he obrigado accrercentar, acordou e fomettidos a eíl:a Ley, e ruas declara
em favor da Corôa do Reyno , (por naó çoés? A qual duvida determinou, que re
tolher o modo, como licitamente, e com os bens patrimoniaes, que á Corôa vier
razaó pudefsem fer tornadas ao dito pa- [em por virtude dos ditos e[cambos , renl
trimonio Real, donde procedêraó as di- pre foraó, e fofSem por o dito Rey pof..
tas terras) poderem fer vendidas, ou e[.. fuidos, fem delles em tempo algum ret
cambadas' livremente a El-Rey em todo feita. mercê peJos Reys, que ante eIle fo
o cafo : e declarou, que El-Rey feu Pay raó, ou .por elle, a pefsoa algunla, em tal
affi o urára, e praticára {empre em muitas .caro ficaria em [eu arbitrio ( achando que
terras, que comprára, e' e[cambára. .faraó feitos em damno, ou prejuizo do .

"22 Duodecima duvida. Se a dita Ley ·Reyno) de os repFovar, e reColver , da
haveria lugar nos bens, que forao applica- feitura delles até quatro annos primeiros
dos, ou confircados para a Corôa por aI- feguintes , guardando ácerca diíSo em tu
guns maleficios, Ou por defobediencias, do o direito commum e fendo reprova~
ou por ferem indignas as peíSoas,a que fo- dos, e refolutos os aes efcambos real
rem deixados, ou po~ ficarem os.bens V~ m~nte, e com iffei~o, a~ ditas terras, e

, Direitos
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Direitos Reaes ficaífén1 enl fu?- propria çaõ a qualquer pe,ífoa de alguma Terra;
natureza, de que primeiramente faraó,. Villa; ou Caflello, geralmente com toda
antes que os efcambos foífem feitos" affi, fua jurifdiçaõ, mero,e mixto imperio,com '
e tiõ cumpridamente, como fe nunca fo... todo outro qualquer Direito Real, que a
raô e[cambaclos. Porêm, fe o damno fof:. ~] ..Rey ahi pertenceífe haver, fe por tae_s
fe tanto, que paffaífe d'amétade do juflo ' palavras affi geraes paífariaó aos taes
preço, poder-[e-hiaõ revogar até quinze, .Donatarios os Pad~·oados das Igrejas~que

a11110s. E fe os bens, que affi a elle dito EI-Rey ahi tiveífe?*A qual declarou COB- Coll

Rey, ou aos Reys, feus aúteceífores vie- forn1e a tençaó del..Rey,fell PSlY, ao qual nUn

rao por virtude dos ditos efcambos, fof.. vira por nluitas veze~ ali urar, e julgar
fem trafpaít'ldos a algumas outras pef· em feu tempo, quando taes cafos de faéto
foas por r.nercê, que delles lhes foífe fei- aconteciaõ·, que, quando eln tal doaçaó
ta, em tal caro, tornando taes bens enl efpecialmellte foire declarado, que EI...
tempo algum ao patrinl0nio Real por Rey dava os ditos Padroados, em tal
qualquer nlaneira, e fendo -outro-fi em aI. fo pa!Iàífenl ao Donatario , e dahi em di
gum tempo extinéli a linhage~ defcen. ante a feu filho varaô legitimo, que her..
dente por linha direita nlafcl1l~na, confor· daífe a ~ta terra, fegundo fórnla da dita
n1e a eíla Ordenaçaõ, daquelle , 'com que Ley; e d'outra maneira nau pa{faífenl os
as terras da Gorôa, ou Direitos Reaes,fo.. Padroados ao Donatario por tal doaçaõ"
rao efcambadas, fe for achado pelo Rey, fem embargo de a Terra, Villa,ou Caftel·
que a eífc tempo for, que taes efcambos ' lo' lhe fer dado conl toda fua jurifdiçaõ,
fàÓ em damno, ou prejuizo da Corôa, po.. mero, e rnixto imperio, e todo o outro
dem-fe livremente até quatro annos, cou.. 'Direito Real, que EI-Rey abi tinha, ou
tados do dia; que os ditos bens forao tor.. plldeífe ter, ou quaefquer outras palavras
nados á Coroa , revogar, erefolver os di.. geraes, que por qualquer maneira polfaó
tos efcambQs , ou cada bum delles , eco.. fer ditas, ainda que ~lguma pareceífe,que
brar realmente" e éom effeito as ditas ter.. por benl de rua generalidade pudeífem
ras da Coroa, e Direitos Reaes, tornando comprehender' os ditos Padroados. E fe
outro-fi cOI~ etfeito os bens, porque affi os Padroados foífem dados a alguenl a..
fúraô ,efcambados. E chando-fe,que o en- partados, por graça efpecial , de juro, e
gano ,.ou lefaõ paífou a amétade do jufto de herdade, fet:l1 Terra, Villa, ou Cafiel..
preço, <?s ditos efcambos pudeífem fel" lo, em tal cafo paffaffem p r morte do
desfeitos, e' refolutos a todo t~mpó , que Donatario ao feu filho mayor Varaó le..
foífe achado por direito,que o podiaõ fero gitimo, pelo modo,que he ordenado, qllC

O qual mandava que nefl:a parte foífe em pafsenl as Terras da Corôa, conforme á
todo ouurdado; e as terras, e Direito dita Ley. E ~ílo mandou que houve[se
l"-l·~'aes, ~oífelll tornados dahi em diante lugar geralmehte em quaefquer doa,!oés,
ápropria, e verdadeira natureza dos bens feitas pelos Reys, que antes delle faraó
da Corôà do Reyno, de que primeiro fo- ,por elle, ou pelos que adiante fofsem.
l"aO, e fobmettidos a ena-Ley com fuas 25 Decima quinta du ida. Se Bt
declaraçoes: e em quanto efla retlituiçaõ Rey fizer doaçaõ a alguma pe~ oa de aI·
naa foffe em todo realmente feita por guma Terra, Villa, ou Caflello, ém vida.
ambas as partes,os ~ens p~tri~oniaes,~ue ou enl quanto for ~ercê do Rcy., que a
l)or bem do efcarllbo VIerao aos dItos der, e o DonatarIO der en1 fua Ylda, oU
lteys, foífenl havidos por bens da Corôa, atforar para fempre, ou enl certas pef..
e como taes julgados. E as outras terras, foas, quíntas, cafaes, cafas,ou outras her..
e Direitos Reaes, que por elles forao ef. dades,ou direitos, que ádita Terra, Villa,
canlbados-, foirem el'ltre tanto havidos, e ou Caftello pertenciaõ, fe acabada a vi..
julgados por bens patrimoniaes em todo da do Donatario , revogada a doaçaó,
o cafo, en1 quanto naú foífem tornados á r feria EI-Rey obrigado gua "dar taes con
Corôa doReyno~, traél:os? E determinando a tal duvida,man-

24 Decima quarta duvida. Se p~los dou, que os Dona~arios naú fize{fenl e
Reys, que 'lote elle faraó, fo! feita ~o'!":. '~nt.raaos fenl efp~cial auaoridad~ fu.a ;

e fCl;ldo
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Da lnaneira,quçfe terá nafuccefaó das Terrds, e oens, e:rc. 41
e fendo Feitos fem elIa, naó fôífe EI-Rey em Li boa aos trinta dias deJunho do
obrigado a os guardar, fenaó em quanto anno do N afcimento de noífo SenhorJB

lhe aprouveífe, e houveífe por feu fervi- su CHRISTO de mil e quatrocentos e trin...
ço: porque conforme a direito taes con- ta e quatro.
tratos na5 deviaó durar mais, que a mer- ~7 E depois que a Ley Mental foi fei..
cê feita ao Donatario. E fendo dadas as ta, e publicada, veyo algumas vezes em
'ditas terras da Corôa de juro, e de herda- duvida, Ce haveria lugar nas terras da Co.
de, Ce em algum tempo tornaífem á Co- rôa do Reyno, que ao tal tempo, que a
1"9a, achando algum contrato, que foffe dita Ley foi feita, já andavaó fóra da na..
feito malicio1àmente, ou em perda cc- tureza das terras da Corôa, e ao dito tem'"
nhecida das rendas, e direitos deI-Rey, po eraó já partidas, e vendidas,como cou
elle poderia desfazer o contrato, fe lhe {as patrimoniaes? A qual duvida EI-Rey,
aprouveífe. Dom Affonfo o Quinto determinou com

26 As quaes declaraçoés,affi por elle muitos do feu Confelho, e Defembargo,.
feitas, havia por Ley univerfaI; emanda- que,poflo que huma terra foífe da Corôa,
va que fe cumpriíTenl, e guardaíTem,'e e como coufa da Corôa foífe dada pri
houve{fe lugar geralmente em quaefquer meiramente, fe depois,antes que fe fizdfe
cafos dos fobreditos , que ao diante de fa- a Ley l\tlentaI, a dita terra foi vendida,
ao acontecc{fem, affi nas doaçoés feitas ou dada en1 cafamento, ou trazida á par-
até enta5 das terras da Corôa do Reyno tilha entre herdeiros, como coufa patrI-. '
pelosReys,que ante elle fora5,ou por elIe, monial, que na tal terra na5 houveiTe lu- .
como nas que fe ao diante fize{fem pelos gar a dita Ley l\tlental; pois ao tempo "
Reys, que depois delle vidrem, a quaef.. que foi feita,já naó achou a dita terra em
q.uer peífoas, de qualquer eflado, e condi. poder do prin1eiro Donatario, nem de
çaó que foífem, fem embargo de quaef- fcus herdeiros, e defcendentes legitima..
quer Direitos Canonicos, civis, coflu- mente, nos termos da primeira doaçaó , e
nles, façanhas, e Eíhlos,que em contrario com a natureza, e qualidade das terras da
difto houveífe, em parte,ou em todo; por.. Corôa, para a dita Ley ao tempo,quejoi
que [em embargo de tudo queria, e man.. publicada, haver lugar nel1a, peIa qual de..
dava de feu fupremo poder, e certa [abe- terminaçaó del-Rey D. Affonfo foi mui
doria, que a dita Ley valeife, e foife fir- tas vezes depois julgado. E EI-Rey. Dom
me, [entindp [er affi ferviço de Deos, e Manoel" meu Avô, de gloriofa memoria,
[eu, e bem defies Reynos, conformando- mandou, qaffi fe cumpriífe, e guardaiTe..'
fe com a vontade, e tençaó del-Rey, [eu Partindo-[e porêm fóméte (quádo tal caro

. Pay, e com o que affi lhe vÍra ufar en1 feus aconteceife) a eflimaçaõ da dita terra,por.
dias até o tempo de feu fallecimento, e qa terra enl fi naó queria qfoífe p~~..L.!'~'-_

ao que por muitas vezes [obre iífo lhe 18 A qual Ley por fel' muito p o e
communicára. Porêm naó era fua tençaó tofa, e neceifaria,com todas fuas declara...
tirar de fi o poder de difpen[ar com a di- çoés, e determinaçoés dadas, e approva
ta Ley em parte', ou em todo nos cafos , das peIos ditos Reys , mandamos, que fe
em que lhe pareceife juflo, e razoado, ou cumpra, e guarde, como nella fe cOl1têm~

foíTe fua n1ercê. A qual Ley foi feita C01110 Ley por Nós feita.

•
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XXXVI.o·T I T U L

Como pela verhal eJZcorporaça'Ófi unem á CorJa ào ReyJZo os ,he11s cOll/ifcaclos.'

PAra que feja {abido o modo, por- gumas doaçoés,feitas a quaefquer pefroas,
. que [e faz a verbal encorporaçaó de bens, terras, ou herdanlentos, que por

na Corôa dos bens, e heranças, deli6l:os, que commette!fem as pe1foas,cu..
, {jue por alguns caíos faô confifcados, de- jos foraó, ou por nl0rrérem abintefl:ado ,

claramos , que} qu~ndo fe mofu'.U'em al~ e [em herç!eiros, ou por ferem indignos,

L.iv. II. ~ \.~u pOIl •
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ou por outra qualquer maneira ,.fofsem encorporados, tem, e devem ter ém todo,
confi(cados, fe em as ditas doaçoés fo- e por todo, as proprias qualidades, e cou..
rem poHas eítas palavras: Que Nós cOl!fif diçoés,que tem os bens, e terras, que com
camas, apropriamos, zm2mos, ou encorpora- toda afolemnidade foraó encorporados, e
mos os d/tos bens, terras, herdamentos á Cç- efcriptos nos livros dos proprios. Porque
rôa de n~jJos Reynos, e elles tf!fi cOl!fifca- a tal encorporaçaõ verbal he de tal, e
dos, e apropriados os damos, e doamos: por tanta effi,cada, que deve haver o nlefmo
ta~s palavras,poítas nas doaçoés, os ditos . effeito, que tem a aélual, e corporal en..
bens, terras, e herdamentos , e quaefquer corporaçaó; e que tem os bens, ·e terras,
outros direitos,ficaó realmente encorpora.. .que fempre de tempo antigo foraó, e
dos, e feitos da Corôa do Reyno, affi co- faó da Corôa do Reyno , . que devem fer
mo fe fo{fen? com toda a folemnidade de julgadas pelas mefmas Leys, Ordena..
direito.efcriptos, e poítos nos .livros dos çoés, cofiumes, qualidades, e condiçoés,
proprios bens da Corôa. E os taes bens que fe julgaó os ditos bens da Gorôa do

. affi verbalmente áCorôa apropriados) ou Reyno.

UL o
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T 'I TULO XXXVIII.
Em que tempo as 'Cartas das doaço~s, e merc~s devem pqjJar pela Chancellarta•

Uitas vezes algunlas peífoas, a cios, e outras couf:'1S, affi por Alvarás,
.que E{)f Nós faó feitas mer- como por Cartas, e depois de as terem

_ cês e doaçoés, ou concedi- affignadas, as levaó, {em as pa{farem pela
dos privilegios e graças .O'L} dados Offi.. Chancellaria 1 por naó pagarem nella os

. direifJ>s,

•

•
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I'n1 que tempo as Cartas das doaçoes; e lnercês devel11 , e:rc. 4J
cireito~, que faô obrigados pagar; e fen- peífo'lS fejaô obrigadas requerer confir-
do defefo por no{fas Ordenaçoés , os Of- maçaô, e a tirarem,e paífarem pela Chan:.
ficíaes lhas auardaõ, e cumprem por ne- celIaria, do dia, que feus pays fal1ecerem,
gliaencia, gu favor, de que fe fegue per- até feis mezes primeiros feguintes.*E naó Coll. f.
.... b , . . Ir r. d {fi Ir num.I.
da, e damno as partes, e preJUlzo a nOnO o laze~ O a J, querel110s, que por ene e [ego

ferviço, por naõ ferem vifias pelo Chan- mefmo cafo inçorraõ em pena,de áJem de
celléi: mór, e Officiaes da noífa Chan- pagarem a Chancellada, que conforme
'cellada, onde deven1 fer examinadas, e ao Regimento devem, pagarem mais pa
emendadas, as que com jufiiça naõ de- ra Nós, ou para os Rendeiros daqueIle
vem pa{far~ para fe efcufarem duvidas, ann<?, em que feus pays fallecêraó, outrC?
e demanda8, que fobre i{fo recrefcem : tanto, quanto montar ~a an1étade da dita
nlandamos, que as pe{foas, a que fizer- ChancelIada: e os Officiaes della have-
mos doaçoés, e mercês de algumas' Vil- ráó todos feus direitos, e mais améta-
las, Cafl:ellos , Terras, J urifdiçoé~, Ren- de do que nelles montar, {e paífados os
das, Direitos, Reguengos, Tenças, Pa- ditos feis mezes dentro de outros [eis
ôroados de Igrejas, ou quaefquer outras os vierem tirar da ChancelIada. E naó
coufas, que concedermos por noífas Car- os tirando dentro de hum anno , que-
tas, ou Alvarás, fejaá obrigados de as paf.. remos que em fua vida feja a mercê ne
far, e tirar de no{fa ChancelIada, do dia, nhuma.
que as Cartas, ou Alvarás forem feitos, 2 E fe N 6s houvermos por bem, que
até quatro mezes prin1eiros feguintes. E fem embargo do dito tempo de quatro
pait'U1do o dito tempo, naô o cumprindo mezes,ou do anno acima declarado, toda-
affi, mandamos ao Chancellér mór, e Of- via paífenl as Cartas,e Alvarás,e fe féllem,
ficiaes da Chancellaria, que lhes naô re- por fazermos niífo mercê a algumas pef-
cebaó taes Cartas, ou Alvarás, nem os foas, pagaráô a Chancellaria dellas pela
[eIlem; nem pa{fem pela Chancellaria. E fobredita 111aneira. E ferá a dita Chancel-
as mercês, que por elles tivermos feitas, lada do anno, em que a Carta, ou Alvará
fejaõ nenhumas. for feito; e os Officiaes haveráõ dellas to-

I E porque algumas peífoas tem de dos feus direitos, e mais amétade da fon1-
Nós algumas doaçoés, e merces em fuas ma, que fe nos direitos montar, como a-
vidas, e para feus filhos, ou de juro e cima dito be. _
herdade, e por feus fallecimentos os di- 3 E para que a todo tempo fe po{fa
tos {eus filhos, fegundo no{fa Ordenança, filber, e ver fe as ditas Cartas paífáraõ na
haõ de tirar Carta de confirmaçaó por ordenança fobredita, mandamos ao Ef..
[uccef1àõ dos ditos {eus pays, e algumas. crivaô da Jlo{fa ChanceIlaria, que ponha
vezes por efl:arenl enl poífe das terras, nas cofias dellas com o final da p .g .os
rendas, e coufas, que tem por doaçaô , o dias do mez, e o anuo, enl qlJ.e fore 11 J. _

naó querem fazer, mandanios, que as taes pachadas na dita Chancellada.

•

T I T UL o XXXIX.
Que fe ndó jaça obra por Carta, ou ~lvarit J..el-Rey, nem, de algll71'l Jeu Oficial,

Jem ftr pqjJada pela Chancellaria. .

M Andamos, que todas as Cartas de juíl:iça, affi entre N6s', e noifo Povo-,
affignadas por Nós, ou por como entre partes, fejaó [eIladas com

. no{fos Defembargadores,Vé- cada hum de 11oífo fe los, e paífem por
dores da Fazenda, Mordomo 111Ór, Vea- no{fa Chancellada. E naó fendo [eIladas,

. dor de noifa Cafa, porque N6s nlan-' e paíSadas por ella, naó fe faça por elIas
oarmos dar da no{fa Fazenda, ou porque obra, nem execuçaó aJguma.
façamos outra graça, e mercê, ou man~ . I . E os CorregedofeS, Juizes, eJu
d~mos ~lguma coufa, que pertença a be~ fiiças, qlle por no{fas Cartas, que naó

. . IV. II. . F
2 I I forenl
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forem {elladas, e pafsadas pela Chancel- para quem o' ,ccufar. E naú o acC'ufando
1aria, derem a pofse d'algtlmas jurifdiçoés alguem, arrecadar-[e-ha para Nós, ao tem
a algumas pefioas, incorrel~áõ em pena po, que dér rua conta, ou quando fe [ou
de cem cruzados, amétade para quem os ber por nofsos Officiaes. E mais naólhe
accufar, e a outra para Captivos. E mais fejaó levados em conta os de[emba~gos,

11averáó qualquer outra pena, que n98 que affi pagar. E os Contadores, que lhe
bem parecer. tomar.em a conta, [e lhos pa[sarem fem

2 E os DeCembargadores, e Corre- l[so, pagaráó outra tanta pena pela dita
gedores , Contadores , Juizes ordinarios , maneira, e mais perderáó feus Officios. 'E
e dos Orfaós , Alcaides de Sacas, e quaef.. nlandam05 aos V édores de DoiSa Fazen
quer outros Officiaes,e pefsoas, que cum- da, que, quando virenl as ditas contas, ou
prirem, e derem á execuçaó Cartas nof- fouberenl, que fazem o contrario, façaõ
fas, e dos Qfficiaes, declarados no princi- com diligencia dar áexecuçaó as di as pe
pio delta Ordenaçaõ,ou Alvarás por Nós nas nas pefsoas , que nelIas incorrêraó.
affignados, fem ferem pa~ados pela Chan.. 4 E fendo já os Alvarás aprefenta
cellada , pagaráó dez cruz~dos, amétade dos, e juntos em algum feito, ou auto,
para quem os accufar, e a outra para o fem ferem paiSados pela Chancellaria,
rendimento da Chançel1~ria, dos annos, mandamos, que naó [ejaó mais tOl:nados
em que forem feitos. E mais haveráó qual... á parte, para os poder pafsar por eIla, an~

quer outra pena, que nos bem parecer. E tes os pronunciem logo por nenhuns, e
o Official, a que p~rtencer, que dér poiSe de nenhum effeito fob as ditas penas.

e algumas rendas, direitos, e proprieda- ) E nefia aofsa defefa fe llaô enten-
de" ! ofsas , pel~s ditas Cartas pagará cin- rleráó os Alval:ás, que pafsarem pelos Of
coenta cruzados pela dita nlaneira. ficiaes da nofsa Corte" ou Cafa da Sup-

, E qualquer nofso Thefoureiro, ,AI· plicaçaô, para Lugares, que naô fejaó a
rnoxarife, Recebedor, ou outra pefsoa, fafiados del1a mais de cinco legoas. Por
que nofsa Fazenda, ou direitos tiver, que que para taes Lllgares poderáó pafsar [eus
pagaralgum defembargo nofso " ou guar.. mandados, no que a feus Officios perten
dar quitas, ou efperas, que façamos a cer, por Alvarás feitos pelos Efcrivaés
R deiros, ou pefsoas outras, (em os taes d'ante el1es, e por el1esaffignados, fem
111". l~ados ferem pafados pelaChancella.. ' pafsarem pela Chancellaría. Porêm, fen..
ria, pigue anoveado o direito da Chan- do fentenças finaes, paf aráô por Cartas
celIaria, que do tal defembargo , ou Car- [eIladas, e pafsadas pela Chancellada, C~
ta fe montar, amétade para o Rendeiro mo as dos feitos de fóra das cinco le..
della, do annQ)7 em que for feito;.e a outra _goas.

TI T UL O· XL.
Que as COlijaS, ClgO dfeito ha áe áurar,mai." ,e hum amlO, p'!iJem

por Carta, e ltoo por AliJaras.

M Andamos, que as coufas', 'que Porêm, Ce N 6s pafsarmos Alvarás de mel'''
pa{sarenl por Nós, cujo effei- cês de quaefql.ler coufas, ou promefsa
to haja de durar mais de hum dellas,que fOaçamos a algumas pefsoas, pa

anno, naó paíSem por Alvarás 7 mas de ra as haverem de ha~er dahi a algum tem..
todas fe façaó Cartas patentes ~ que co- po, pofio que o cumprimento das taes
r-ne,cem: Dom Joaã ~C. E fazendo-fe por mercês pofsa ler depois do dito anuo, to
Alvarás, fejaõ nenhuns, e naõ fe f~ça por, . davia vaJeráó os Alvarás, fem fer necef;
elles obra, nem execuçaó ; e o Efcrivaõ, r fario palSarem por Cartas, fendo porêm
que fizer por AI't)ará o que havia de fa- pafsados pela Çhancellaria.
zer por Carta, pagarfo interefse áparte'., .
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Que fe lUlafaça obra por PortarIa, que da parte del-Reyje der.

dada, poflo que as Portarias fejaó de nof.
[os Officiaes , ou de pefsoas á N 6s aceitas.
E quem o contrario fizer, haverá a pena,
que por direito mereceria, fe a tal coufa
fizera de {eu motu proprio, fem lhe fel'
mandado por Nós verbalmente., ou por
nofso 4.1vará, pafsado pda Chancellaria.

T

P
Or tirarmos alguns inconveni
entes, que fe poderiaó feguir, de
Ce cumprirem as Portarias dadas

da no{fa parte, mandamos, que Official
algum de riofsaJuítiça, ou Fazenda, ou
outros, quaefquer,naó façaó obra algun:a
P?r Portaria, que de nofsa parte lhe reja

T I T U L·O XLII.
Cau. I,.

Como ft devem Regi}lar as mer~ês ., que EI-R~yfaz.* _ .' l'lum. r.
c [ego

O Rdenamos, que todas as doa- tos ás ditas peíSoas, quitas, e mercês de
çoés de Terras, Alcaidàrias dinheiro, e todas as Provifoés, porque

, m6res, Rendas, J urifdiçoés , mandarmos dar algum dinheiro a algumas
Cartas, e Provifoes de Comendas, Ca- pefsoas , para nos hirem fervir, pofio que
pitanias, :Titulas, Officios, Carregos lhes feja dado por razaó da jornada, enl
de Juítiça, e de nofsa Fazenda, Ten- que vaó, feja6 regiítadas pelo Efcrivaõ,
ças, Privilegios , licenças para fe ven- que tiver cargo de as afselltar, e regiítar
derem, e tra fpafsarem Officios, ou ten- nos livros, que para ifso terá. E as peiSoas
ça's em outras pefsoas , mercês, que fizer- de qualquer qualidade, e condiçaõ qu~

mos a algumas pefsoas, do que tiverem, fejaõ, a que fizermos as taes mercês, feráõ
para por feU!. fallecimento ficarem a feus obrigados a regiítar as ditas doaçoés, Cal';'
filhos, ou ~rentes, ou para o haverem tas, e Provifoes, dentro en1 quatro 111ezes
por alguns 3.1mos, para defcargo de fuas da feitura deIlas em diante. E naó as re
confciencias:, filhamentos de algumas pef.. giítando no dito tempo, havemos por
foas, ou de {eus filhos, parentes, e cria- bem, que naó valhaõ, 'nem fe cumpraõ
dos, accreLcentamentos de foros, e mo- por nofsos Officiaes, a que tocar o cum
radias, Cafô1.111entos de no[s08 n1m"adores, primento dellas. O que haverá lugar [6-
ou de fuas :fi1has, ou parentes, ou ajudas mente nas coufas acima declaradss, naó
para eIles, ,que fizermos por feus refpei- em outras algumas.

T I T u L· O XLIII.
Das Cllrtas impetradas del-Rey porfalJa infor111aça'IJ , ou callada a verdade.

Uando alguma Carta nofsa, ou por el1a, obra alguma, pronunciará por
Alvará for impetrado por al- [ubrepticia, e havida por falfa informa
guma pe{foa, calando-nos al- çaó, e condemnará o impetrante (pofio

. ~ guma verdade, Oll relatan- que pela parte, em cujo prejuizo fe hou
<toanos alguma falfidade; a qual verda- ve, naú feja req erido) em vinte cru
pe, {e fe naú caIIára, ou nos fora ex- zados para eIla, e mais cem reis de -cu.
primida a falfidade, naó era verofimil ·fias por cada dia, que por a tal Carta,
havermos de conceder a tal Provifaó, ou Alvará o demandir, ou lhe impedir
Julgndor, ou Comnliífario, a que for o defpacho. E fendo tal peiToa, a que
pre[entada, a naú cumprirá, nenl fará 'mais cuflas devaó contar que os cem reis,

manda-.
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mandamos; que álem delles lhas paguem. . que as ditas Cartas, Alvarás ,. oU.Manda- .

r. E naó o condemnando logo na dita ma- dos de Nós houver, ficará a N ós dar~lhe a
neira, incorrerá nas penas, em que incor· pena, que nos por direito parecer. E as
rem os Julgadores , que naô guardaó nof.. penas defia Ordenaçaõ pagará da cadêa

. {as Ordenaçoes. E fe o impetrante for a parte,que impetrar as taes Provifoes, ou
noífo Offieia!, álem diífo, feja fufpenfo o que· a~ aprefentar em Juizo, ou fórà
do Omeio , que tiver, até nofSa mercê. delle, ou por ellas requerer defpac.ho,
E álem das {obreditas penas, fendo o ca.. qual efcolher a parte, contra quem forem
fo tal, porque meresa mayor cafiigo o impetradas.. . '

T I T·U L o XLIV.-
Queft na~ entenda derogada por EI-Rey OrdeJZaça'Ó, ft da jitl!Jl{/1zcia .

della 1la'Ó fizer exprifa mellça'Ó.

Or quanto muitas vezes paifaô contra difpofiçaõ de qualquer Ordenaçaõ
Provifoés no[fas, que.faô contra naifa, falvo, fe delIa por Nós for feita ex..
noiras ·Ordenaçoés , com claufu.. preíSa derogaçao, fazendo fummaria..

la, que fem embargo dellas em contrario mente mençao . ubRancia deUa r de m.;,
fe cumpraô, e na6 he no{fa tençaô dero- neira que claramente pareça, que ao tem
galas por nenhumas Provifoés geraes; po, que a derogamos, foolos informado
mandamos, que, quando no{fos Alvarás, do que nella fe continha. E o que am ün
Privilegios,ou Cartas}qtle naS forem doa- petr~r qualquer ProviG-tõ nofL'l, ou AI
çoés, forem contra no{fas Ordenaçoés , vará, que for contra alguma no{fa Or
poRo que ildlas fe djga, que o fazemos de denaça<Y, fem deIla fazer expreíI:'l men
nafTa certa fciencia, e fem embargo de çaú, como dito he, incorrerá nas penas
noíTas Ordenaçoés enl contrario, nunca dos que impetraõ Alvarás por falfa infor
fe entenda derogada nenhuma dellas , nem maçaó, como fica dito no 'I'itulo prece
a tal. claufula geral obre effeito algum dente.

r r
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XLV.
Elli que maneira os Senhores de Terras lifàrá'Ó dajuriJdiçaô, que por E/~Rey lhes for dada.·

affi largamente, fempre fe entenderáó que
fique refervada ao Rey a mais alta Supe
rioridade,e Real Senhorlo,que elle tem em
todos feus fubditos, e naturaes, e efiantes
em feus Reynos.

1 Os Duques, MeIlres das Ordens,
Marquezes , Condes, e o Prior do Hofpi~

t~l de SaõJoaõ, Prelados, Fidalgos: e
peíSoas, que de Nós tem Terras conl ju
rifdiçaõ, ufaráõ deHa, C01110 por fuas doa..
çoes, por Nós confirmadas, exprefsanlen
te lhes for outorgado. E fe em as doaçoés,
e privilegio.s naõ for declarado, em 'lue

rmaneira devem ufar da jurifdiçaõ , ilfaráo
em efia maneira.·

2 OsJuizes ordinarios , Vel'eadores,
e Procurador do Concelho, e os outros

O iaes

Orno entre as pe{foas de grand~

eilado, e dignidade, e asoutras;
he razaó; que fe faça ditteren..

ça, affi nas D 'lçoés, e Privi1~gios,conce..
didos ás taes peíToas, co{hlm~raó os Reys
pôr mais exuberantes claufulas, e de ma
yores prerogativ~ts, para fe moLhar a ma·
yor affeiçaõ, e amor,que lhes tinhaõ. Pelo
tIue nas doaçoes feitas ás Rainhas', e aos
Infantes, e a alguns Senhores de Terras,
faraó pofias cIaufulas, que lhes conce..
diaõ algumas Terras Villas, e Lugares,
com toda fua juri{diçaõ CIVe1, e crime,
mero e mixto imperio, naó refervando
para- fi parte algum da dita juri{diçaó, e
em outras refervár(t9 alguma parte della :
e pofto que a.s ditás doasoés paff:'l{fem
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Eln que maneira os Senhores~ das Terras uJaráô, eYc. 47·
Officiaes, {e faráõ por e1eiçaõ·dos homens dêas d2\ Corte, ou das Relaçoes, de Con-'
bons, {eO'undo fórnla da Ordenaçaõ. E os celho, enl Concelho, os naõ irripidaõ tra..
Jui~es l~averáõ Carta de confirmaçaõ, zer ; nem outro-fi impidaó em ruas terras
para u{arenl de [eus Officios, dos Corre.. a execuçaó de no15os Mandados,nem das
gedores das Conlarcas, em que as taes ter· {entenças, e Mandados dos no{sos De{..'
ras e!l:iverem, ou dos no{sos De[embarga- embargadores, e Corregedores, e. Offi..
dores do Paço. E os ditos Senhores de ciaes de Ju!1:iça , que para i[so poder te
Terras,e (eus Ouvidores,naõ {e entrenlet·. nhaõ, nelTI das Cartas precatorias, envia..
taõ nas eleiç,oés, nem em as apuraçoés das de humasJuíliças a outras. Nem affi
dellas; nem confirnlaráõ osJuizes ,{alvo, nle{mo nlandem aos Ouvidores , Juizes;
fe exprefsanlente lhes for por Nós outor- e Officiaes de fuas terras, que naó CU111"

gado, ou pelos Reys, que ante Nós fo- praâ, nem dêm á execuçaõ os ditos Man
raõ, e por Nós confirmado. dados, e Cartas, {em lho primeiro faze-

3 E naó {e chamaráó Senhore~ das renl Caber, ou lhe feren1 moílrados. Nem
Terras;nem os Juizes,e Taballiaés {e cha- outro-h defendaõ aos Taballiaés , que {o..
maráõ por elles , fe em ruas doaçoés lhes bre os taes caCos dêm inílrumentos ás par..
naõ for expreCsamente concedido. E o tes, que os requererem. E qualqu~r dos
Juiz,que [e chanlar pelo Senhor da Terra, fobreditos, que o contrario fizer, ou con
que naó tiver para i{so doaçaó expreCsa, Centir, {erá {u{pen{o até no{sa 11lercê da
pâgará quarenta cruzados, anlétade para juri{diçaõ da terra, que de Nós tiver, em
quem o accu{ar , e a outra para os Capti- que alguma das fobreditas couíàs fizer;
vos. E o Taballiaõ, que {e chamar pelo ou mandar. E iílo {em enlbargo de quae{
dito tal Senhor de Terra, perca o Officio, C/uer Cartas, e Alvarás no{sos, ou dos
e nunca mais o haja, e pague vinte cruza· Reys no{sos antece{sores, que enl con
dos, pela dita maneira. trario tiver. E além di{so os feus Ouvido-

4 Outro-h, ll1andamos a todos os fo- res, Juizes, e Officiaes,a que os taes Mau
breditos Senhores de Terras,que naô deC": dados forelTI dirigidos, que os naõ cunl"
pachem eIles , nem os {eusOuvidores, os prirem,ou os inlpedirenl, ou dilatarem,en..
fei~os por modo de Relaçaõ;nem ponha5 correráõ em pena de quatro annos de de..
os de{pachospor, Acordaz,·os do Deftmbar- gredo para Africa, e mais cincoenta cru..
go: nem,AcordlllnOS com os do llrjJo Dtjem- zados , amétade para quem os a~clJ.{ar , e
bargo: nem por,Acordaô: porque iRo per- a outra para no{sa Camara.
tence fazer-Ce pelos De{embargadores das 6 O'utro-G, fe algumas Ordens, ou
no[sas CaCas da Supplicaçaõ , e do Porto Lugares Religio{os, Prelados, ou outros
fómente: e o Efcrivaõ, que pufer publica.. Guae[quer Senhores de Terras,tiverem ju~

çaó ao tal defenlbargo, ou delle pa15ar rifdiçaõ nelIas por fuas doaçoés , ou lhç.s
carta, fentença, ou mandado, que for af- foi julgada pelo Ediéto geralieito em tem,;,
fignado pelo {eu Ouvidor, em nome do po del-Rey Dom Affon{o o Quarto, ufa..
Senhor da Terra, perderá o Officio , e L'1" ráó della na fórma, e maneira,que lhes foi
zenda.,que tiver;alnétade da fazenda para concedida, e julgada, e naó paCsaráó os
quem o accuíàr , e a outra para os Capti- termos do conteudo nas ditas doaçoés , e
vos. E os Officios poderemos Nós dar, fentenças.
a quem for no{sa mercê, {em os Senhores 7 E fe urarem d'outra juri{diçao , ou
das Te:ras, e Juri{diçoés os poderem dar de mayor da que lhes foi outorgada, ou
pelos dItos erros, poílo qu~ tenhaõ Pro- em outros' caros, que lhes naõ forem con
.vifaó, ou doaçao, para por erros darem cedidos, por eÜe mefmo feito fejaó fuf-.
os taes Officios. pen{os até nofsa mercê da jurifdiçaõ da

5 E defendemos aos Infantes, Du':' terra, em que o fizerem, provando-fe,que
ques, Mefires, Marquezes, Condes, Pre- fe fez por {eu mandado; ou confentimen.
~ad?s., e,.,pe.{soas, que de Nós terras com to; e o Ouvidor pague quaren ta cruza..
J~nCdIçao tIverem, que os pre{os das ruas dos, amétade para a n {sa Chancellaria,
te~ras,quepor Cartas das Relaçoes forem '" outra para quenl o accufar.
malld os tra.zer das.ditas .terras ~s ca.. & E porque a Correi~aõ he [obre to .

da a ju .
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Eln que n1aneíra os Senhores de Terras ufaráó J eYc. 49
declara.do; e naó pa{faráü elll maneira al~· de Terras,quenaó ponhaõ nelIasJuizes d·
guma por via de confirma<;a'ó. Porêm, Fóra; e deixem os Concelhos ufar de [u,as
{e nas doaçoés, por Nós feitas até agora, e Eleiçoés fegundo notia Ordenaçaó. E fa...
nas confirnla<;oes das doaçoés dos Reys zendo o contrario, feráó fufpenfos da ju"
110{fos antece{[ores, logo expre{famente rifdiçaó dos taes Lugares por hum anno.
forem declaradas algumas claufulas de E a pe{foa, que {em no{fa licen<;a ufar do
graças, das que pelas Ordena<;oés forem tal Officio, pagará cincoel1ta cruzados;
deroO'adas, guardar-{e-haó as ditas no[.. amétade para quem o accufar, e a outra
{as d~açoes, e confirn1asoes, como nellas para noifa Camara, e mais ferá degradado
fDr conteúdo. por quatro annos para Africa.

12 E nos tempos pa{[ados foraó da- ' 14 E mandamos a todos os {obredi
das terras com fuas jurifdiçoes ás RaI- tos, fob a dita pena, que naó ponhaó enl
nhas , e Infantes, e outros Senhores de ' ruas terras, nem em aJgtlma della~, 1Vleiri"
Terras; e em fuas doaçoés foraó pofias al- nho,que haja de fervir o dito OfEcio, mas
gumas efpeciaes , e exuberantes palavras,- deixaráó aos Alcaides, onde os houvel'
e claufulas de nlór effeito, do que fe co- feitos fegundo noifa Ordenaçaó, e nos
fluma pôr nas doaçoés de outras peifoas. outros Lugares aos Meirinhos, pofios pe..
E de algumas das ditas terras foraó depois los Concelhos, fegundo feus antigos co"
feitas doaçoés a outras pe{foas, Prelados, Rumes, {ervir feus OfEcios, affi perante
e Fidalgos; e por [e dizer nellas: Que as os Juizes, e Officiaes dos Ltlgares, onde
tenhaó como as tinhaõ, e havia'Ó agllelles,cll- tiverenl os taes OfEcios, como perante os
jas antesforao : u{àó, e querem u[ar dos Ouvidores, quando nelles efiiverem. Po
poderes, qás RaInhas, e aos CJue das taes rêm, os que por [eus privilegios tiverem,
terras foraó Senhores, foraó efpecialmen- que os Corregedores naó entrem en1 ruas
te concedidos por rerpeito de fua pre- terras, po-deráó fazer [eus Meirinhos; con
eminencia: e querendo Nós tolher as du- vem faber , hum [ó en1 todas as terras, de
vidas,que recre[cem das palavras das taes qtiverem hum Ouvidor, o qual fervirá, e
doaçoés, determinamos, que fendo em al- andará continuadamente com o Ouvidor;
guma doa<;ao pofias efias palavras: Que e naó faráó Meirinhos em os Lugares par..
aguelle, a gue a doaçaófor feita ,haja aI- ticulares, pàra ahi haverem de efl:'clr, e mo
gU112a terra, ou terras com todafuajllrifili- rar, fervindo os taes o'fficios. E a peífoa,
ça'Ó, tVJi. como as tinha, havia,. e po)Ju/a a que o tal cargo de Meirinho por qual.
pifoa, C/Uas antes foraó: ou outras feme- quer das ditas maneiras contrrefia noifa:
Jhantes palavras, nunca fe entenda por tal defefa aceitar, e delle ufar , feja pre[o, e
<loaça~ paifarem no Donatario aquellas da cadêa pague vinte cruzados, anlétade
coufas, que a outra peífoa por erpeciaes para os Captivos , e a outra para quem o
c1aufulas, ou privilegios, e contra a difpo- accufar, e rerá degradado dous annos para
fiçaó; e limitaçaõ das Ordenaçoés, foraó Africa. E os Meirinhos, que affi tiverem
concedidas. E fem en1bargo das taes pa- con1 os Ouvidores,naó poderáó citar,nenl
lavras, haverá fómente a jurifdi<;aõ, e po- õe mandar por [eu Procurador, fómente
deres tegulados, fegundo a fórma de nof- no Lugar, onde peífoalmente efiiverem
[as Ordenaçoés ; e de mais jurifdiçaô naô com o Ouvidor, e até dnco legoas.
uí:'wá, nem lhe feja confentido. Porêm ,_ 15 Crear de novo Taballiados a N Ó3
{e as c1aufulas da primeira doa<;aõ forem fómente pertence, e naó a outrem; por
todas infertas da [egunda,e vifias por Nós, tanto defendemos, que pe{foa alguma, de
d,e noífa certa fciencia, fendo de todo cer· qualquer dignidade, efiado, e condi<;aõ
tl~Ca?O , por lhe querermos fazer mercê que [eja, naó faça de novo Taballiaó al
elpeclaJ,e fem embargo de as Ordenaçoés gum, affi'das Notas, como doJudicial, na
ferem ~m contraJio, mandarmos pela dita .terra, ou terras,que de Nós tiver. E o que
doaçao, que po{fa dellas ufar, guardar-fe-' o contrario ,fizer,por e(fe mermo feito reja
ha o que pelo dito modo tivermos outor- .... privado para [empre de todo o poder, e
gado, e exprefI:1mente concedido. privilegio, que tiver ~ pôr, ou prefentar

,13, .Defende1?-10S a todos os SeJ1hores os Taballiaé$. E o qtl~ aceitar, e fervir o
, IY· lI. G ' ~al Qffi-
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ial ORido de novo creado, hav.erá pena ras foi expr {fa~ente outol:gado :por EI..
de' falfario. Rey DomJoaó o Primeiro, que pudeífe

16 E as pdroas, a que for concedido por {uas Cartas fazer, e pôr, ou dar em
por Cartas de privilegias, e doaçoes 11of- fuas Terras os Taballiaés, e fuas doaçoes
fas,ou dos Reys, noífos antece{[ores, por forem cOl#irmadas, e os que agora paC.
.Nós confilmadas, poderem nas fuas terras fuem as taes terras, e feus anteceífores
dar os Taballiados, naõ os daráõ por fuas efiivéraó fempre em po{[e de dar p~r fuas
Cartas; mas,qualldo vagarem, poderáó eC- Càrtas os TabaIliados , quando vagáraõ,
c;:olher pe{foas para eIles idoneas, e com fenl ferem pelos Defembargadores do Pa
fua prefentaçaô os enviaráü aos Defem- ço examinados, nem confirmados, e em
bargadores do Paço para os examinarem; efta po{[e cfiivéra~ , affi em tempo do di
e fendo idoneos, lhes feráó dadas nolfas to Rey, como' ·depois atégora, havemos
Cartas, e auél:oridade para em naifa no- por bem, que ufem diífo, como fempre
Dle ufarem dos Officios, e fe chamàráô, ufáraó; com tanto que por tal cofiume
Taballiaes por Nós, e levaraó de noífa naó excedaó o conteudo em fuas doaçoes.

~iv'1' Chancellaria o Regimento,* de como de- 20 E fe pelos outros Reys,que faraó
~~ll. I', vem delles u{ar, e a taxa do que devem depois delle, faraó feitas doaçoés , ati da..
num. I. levar de [eus falarias. dos privilegias a alguns Senhores de Ter..

17 E o Senhor de Terras,que der au- ras, que pudeífem nelIas dar os Taballia
ll:oridade a alguma pe{foa, para por fua dos por fuas Cartas, fem virem á noifa
~Carta, ou Alvará u[ar de Officio de Ta- Chancellada tirar as Cartas dos taes Offi·
balliaõ, fem o enviar a prefentar aos Def- cios, e que os Taballiaés {e chamaílem
embargadores do Paço, para lhe darem por eIles , e eífes privilegias, ou doaçoes
110m Carta, e auQ:oridtrde, por-eífe nlef- tiverem cIaufulas derogatorias das 01'
mo feito perca todo o direito, que tiver denaçoes em contrario feitas, e torem por
nos ditos Taballiados, a.ffi de dar, como Nós confirmadas, ou novamente conce
de prefentar. E os Correge~ores das Co- didas, e eilando el1es enl po{fe de dar pe
marcas o façaõ affi cumprir;' e naó conun· lo dito modo os ditos Officios por fua9
taú aos ditos Senhores de Terras fazer o Cartas, quando vagarem, fejaõ-lhes guar
contrario, {ob pena de privaçaô do Offi- dados ácerca difro feus privilegios.

" cio; e além diífo Nós U1es darmos o cafl:i- 21 E os que tiverenl doaçoes, e pri.
go, qu~ h~lvern10spor bem. E o que uí:1r .vilegios, para dar os Taballiaés por ruas
de tal Provi.Ít1õ, perderá o Offieio 1 e nun- Cartas,como fica declarado, havemos por
ca mais ° po'derá haver,nem outro algunl bem, que lhes poHàõ dar os Regimentos
~eJufriça; e fefá prefo, e degradado dous de feus Officios , am como fe lhes darIa
~nnos para Africa; e da cadêa pagará vin- pe1,o Chancellér luór em noffit Chancel1a·

.te cruzados, an1étade para quem o accu- ria, vindo a ella tirar as Cartas de feus
. iàr, e áoutra para noífa Camara. Offieios. E naó dem outros Regimentos,

18 E fendo ca[o, que algunl incorra· fe naé os conteudos enl noífas Ordena..
~m cada hu~a das ditas penas, por ufar çoes. E naú o cumprindo affi, perderáõ a
do Officio de Taballia5 fem Carta naifa, dada do dito Offieio , e dahi em dtante fi~

ou por naó tirar o Regimento da noífa cará devoluta a~ós. E o Taballiaõ, que
Chancellaria, e tornar a [ervir '0 tal Offi.. aceitar o Regilnento, que naó for o da
cio, ou out.ro algum deJufiiça, affi por naifa Ordenaçaó, perderá o Officio, e ferá
nova Provifa5, que lhe deIle feja feita, co· degradado dous annos para Africa. E os
mo por outro qualquer n10do, feja degra,- .Taballiaés, que naô levarem os ditos Re..
rlado para fempre para o BraGI; e perca gimentos, e os Juizes, que os deixarem
fcus bens para a Corôa de. noífos Reynos: fervir fem eIles , e fem Cartas 1 incorreráú
(~lvo, fe o tornar a haver por noifa efpe- nas penas,que diífemos no Livro primeiro,
clal.auétoridade" que faça expre{fa men- no Titulo: Das COIUas com11111as aos Ta·,
çaô de como fervia fen1 Carta, ou fem ti· r balliaês das Notas , ~ aos do Judicial,
·rar o l-tegimento. () 22 E queremos, que os que tiverem

J.,9 Porêl11,fe a algum Senho~ de Ter- pode!", e auéloridade por ftlas doaçoés
ara

,
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Em que n1aneira os Senhores de 'l:erras ufaraó, & c. ; I
p~ra d:rem os Taballjad~s for ruas Car- deputados para as couras. de rua fazend ,
tas os po{[aó dar am mefmo por erros mandamos, que nos feItos delIas, que per
po/ ruas Cartas de, Se '!J}i Ize , em fórma ante elIes fe tratarem, affi antre part<:s,co
devida, e os julgar,como conl direito lhes mo antre eIles, e as partes, de qualquer
pertencer" dando appellaçaõ, e aggravo <Jualidade que os feitos fejaõ , fe poder ti
para OJlliz da ChançeIlaria, a quen1 por verell1 para delles conhecer, fempre de
no{[as Ordenaçoés pertencem vir as ditas ruas fentenças, mandados, e interlocuto
appelIaçoés , e aggravos. E fem embargo rias, denl ás partes, que quizerem appel
de os ditos Senhores de Terras os pode- lar, ou aggravar, appellaçaõ , ou aggravo
rem affi dar., Nós os poderenlos affi me[. para os noffos Defembargadores, a 'lue
'nlo dar por, Se qJ/i he, quando nos forem o conhecimento por no{[as Ordenaçoés
pedidos. ,pertencer.

23 E mandamos, que os Taballiaés, 27 E o Official,que denegar em taes
Gue forem dados pelos Senhores de Ter- cafos appellaçaó , ou aggravo, 'lueremos,
ras, e Fidalgos, por fuas Cartas, por te- que pague cincoenta cruzados, amétade
rem para if1ü poder por fuas doaçoés, fe- para noifa Camara, e a outra para quem
jaó perpetuas em fuas vidas; e naõ pof- o accu{ar; e a tal fentença feja nenhuma,
'faó por eIles fer tirados dos Officios, fe- e fenaó faça por eIla obra,nem execuçaó.
l1aô fendo julgado por fentença confirma- E mais pagará ás partes aS'cuflas,q por ra
da em as noífas Relaçoés, que os percaó. zaó da tal denegaçaó,ou aggravo fizerem .

.E eiles taes,que huma vez os TabaIliados 28 E fe algum Senhor de Terras de-
perderem no modo, que dito he , naô po- negar nefles cafos appellaçaõ , ou aggra

'deráõ [er tornados a elles, para os have- vo, quer as fentenças fejaõ dadas por el
renl de fervir, falvo por no{[a efpecial Ies, quer por feus Officiaes , álenl de fe

'Provifaó. E o que fem eIla tornar a fer- rem nenhumas, o conhecimento dos taes
vir, perca o dito Officio , e nunca nlais o feitos feja por eife mefmo feito devoluto
polTa haver, nem outro algum deJufiiça; ao Corregedor da Comarca,ou aos nolfos

,e ferá prefo, e degradado dous annos para Defembargadores., a que pertencer, qual
Africa, e da cadêa pague vinte cruzados, o Aggravante efcolher.
,amétade para quem o accufar, e a outra 29 E_ benl afIi mandamos, que os
para rio{fa Camara. Officiaes, que para as couras da Fazenda
. 24 Outro-fi, naô daráã Alvarás, nem tiverem,naó tome.m conhecimento ..de fei
Cartas, porque alguns 'Taballiaés de ruas tos alguns, que {e tratarem aMre partes'
terras pO{[1Ó pôr em {eus Officios pe{- fobre fe{marias , nem fobre heranças, que
foas, que por eIles os firvaõ, pofia que aos ditos Senhores de Terras pertençaõ; e
fejaó impedidos, para os naõ podererrt deixem conhecer dos táes feitos aosJui..
fervir, porque iflo a Nós {ómente perten- zes, e Almoxarifes , a que o conhecimen
ce. Nem daráõ poder, nem atlétoridadc, to pertencer, ou a quaefquer Officiaes,que
porque alguma pe{[oa, que Taballiaó naó para os taes caros forem deputados. E fa
feja,poífa fazer fignal publico. E aquelles, zendo o contrario, fuas fentenças fejaõ
que por taes Cartas, ou Alvarás fetvirem nenhumas, e fe naô faça por el1as obra,
os TabaIliados alheyos, ou fizerem publi- nem execuçaó; e nlais paaue cada hum
co, não fendo Taballiaés, incorreráó nas trinta cruzados, an1étade p:;'a quem o ac..
penas pofias aos que fervem (em Cartas. cufar, e a outra para naifa Camara.

2) - E pela maneira,que di{[emos,que 3o E o Taballiaó, que inflrumentos
pódem pôr TabalIiaês por ruas doaçoés , fobre os ditos caros naõ der, fendo-lhe re
deffa me{ma pódem pôr Efcrivaés d'ante querido com repofia do Ouvidor ouJuiz
feus Ouvidores aqueIIes, que fempre ahi de que fe aggravarem, ou fem eÍla, fe ~
houve, com tanto que os naó creem de naó quizerem dar ao tempo em no{[as Or
novo, porque crear de novo fómente per.. denaçoés limitado, por elfe me[mo feito
~ence a Nós. . incorrerá nas penas conteudas no Livro

26 E fe- algu~ Senhor de Terras, ou. primeiro, Titulo; Das NJl1as,qllefaó com
Grand~ de no{[os Rey-nos, tiver Officiaes. 1lJU(1S aos T ahalliais dalNotas, e aos da

LIY, II. G 2 Judi~
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Judicial. E a dada dos ditos Officios ne- ferviço, quê fe ordenarem, por razaõ das
fies cafos , por eífa vez, fique devoluta a ·ditas apuraçoés , ou das armas, oil cavaI·
Nós " pofto que a prefentaçaó, ou dada los, que para noífo [erviço haõ de ter.
pertença ao Senhor da Ter~a. 34 Mandamos aos Infan~es,Duques,

. ; I Defendemos a todas as peffoas, Meftres, Marquezes, Condes, Prelados,
que de Nós tiverem jurifdiçoes , ii el1es, e e a todas as outras peífoas, que de Nós
[eus Ouvidores naó conheçaó de feitos aI· terr~s, ou jurifdiçaó tiverem, que neUl
guns, ordenados [obre Portagens, eJuga- ·por fi, nem por outrem poífaõ por nla·
das, nem de quaefquer outros Direitos ·neira alguma levar em ruas terras mais fo..
Reaes, que a Nós [cjaõ devidos, ou de ros, tributos, ou direitos, ~os Rue lhes por
que lhes tenhamos feito mercê. Nem te- füas doac;oés por Nós confirmadas,ou por
nhaõ Almoxarifes, nem Officiaes, que dos Foraes ,ou Sentenças forem outorgados.
taes feitos, 'e direitos hajaõ de conhecer, Nem confintaõ, que [ejaõ levados por

.nem conheçaõ dos feitos das Sifas; por feus Feitores,ou Arrecadadores; antes fa..
quanto o conhecImento dos taes feitos. hendo-o, lho contradiráó. Nem façaõ por
pertence [ómente aos noíf05 Officiaes, m~o algum innovaçaó alguma, contra o '
para l{fo ordenados; [alvo, fe tiverem de que dito he , [ob pena, que qualquer, que
Nós expreífo, e efpecial privilegi~ para fizer o contrario, ou o mandar fazer, ou a
uro. confentir, e na5 contradiífer ~ de [er fuf..

32 E fe no 'dito privilegio, o~ em penfo, até naifa mercê, daJurifdiçaõ,que
fuas doaçoés for conteudo , que as appeI- I tiver no Lugar, onde fizer a tal innova..
Iaçoés dos t.aes feitos, e direitos hajaõ de çaõ. E perderá para a Corôa em fua vida
hir a feus Ouvidoi"es, entender-fe-ha ten.. todos os direitos, qpor Foral tinha,ou por
da-OS na Villa, ou Lugar, onde fe o tal fuas doaçoés, ou fentenças ; e o Povo ferá
feito tratar; porque naó o tendo na dita livre de pagar os taes direitos hum anno.
Villa,ou Lugar,pofio que o tenha em ou- 35 E qualquer outra peifoa, que em
tras terras da mefma [ua jurifdiçaó, naÕ nome do Senhor da Terra, ou por [eu ref..
hirâã as taes appcllaçoés, nen1 aggravos peito levar mais, ou mayores direitos, do
a fea Ouvidor, mas hiráõ logo direitamen- que por noifas fentenças , doa-çoés, ç Fo
te a no[fas Relaçoés , onde ha~aó de hir' raes devem arrecadar, feja degradado por
d'ante o feu Ouvidor: e i!l:o, poito que hum anno fóra da Villa, e Termo, e pa
por fe}ls~privilegios, ou doaçoés, ou gará á-parte tri.nta reis por cada hum real1

por noGa ürdenaçaõ, os felis Ouvido- de tudo, o que mais levar, álem daquillo,
res poifaõ conhecer por appeIlaçaõ, ou que direitamente devia levar. E fe a par
aggravo, efiandá fóra da Villa, ou Lu- te naõ quizer arrecadar efia pena, pode
gar, onde fe trata a demanda, e he a con:. lo-ha demandar, e arreéadar qualquer do
tenda. Por quanto as taes c1aufulas, po- Povo; e haverá para fi amétade della, e a
fias. no privilegio, doaçaó, e 'Ordena- outra feja para os Captivos. E álem difl:o
çaô, faõ fómeI1te para as contendas entre os Alnloxarifes, Efcrivaés, e outros Offi..
partes, e fobre outras coufas, e naó fobre ciaes dos ditos direitos, que affi o contra
os dir~.itos, que deveul pagar: porque fe- rio fizerem, percaó os Officios, e naó os
ri~ contra ferviço de Deos, e no{fo, fof.. poífaó mais haver, nem outros femelhan
frerem as partes tantas dilaçoés , e defpe~ teso E fendo..lhes provado, que lhes foi
fas, como fariaó,hindo bufcar os Ouvido- allegado o Foral, e reclamado, que nao
res fóra das terras, onde faõ as conten- fe levaífe o tal direito, por fel' fóra do Fo
das; e conl me~os oppre{f~ó p6dem os ral, ou mais do conteudo nelle, peran-'
que taes privilegias tem, pôr para iífo em te trez tçflemunhas, pelá primeira vez
cada Villa, ou Lugal um Ouvidor. feja açoutado, e degradado dez annos

; 3 E·benl affi,manda 1)os,que aRai... · para Africa; e pela fegunda, para fem
nha, Infantes, e outros Sen ores de Ter-' pre' para ° Bralil ; e pela terceira, morra
ra~ ',.Jde q~~lquer di~nidade , e efiado q'Íle ~ morte natural. Porêm a execuçaó da
[eJao, nao conheç6'o'por fi, nem por ou- morte fe naó fará felu primeiro no·10 fa-,
trem 1 dos feitos dos apurad~s para nolfo zerem faber.
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E1n que n2aneira os Senhores de 'I.:erras uJaráó, (7c. ; J
; 6 ~ E aos Juizes, V €re~dores, e ~ro; 'rémos, que fejaó dos taes el1~argos'efcu~

curadores do Concelho,em que fe os dItos [os. E bem affi, os amos, cnados ~ e ca
direitos mais levarem, ou impuferem , feiras, daquellas pe{[oas , que por bem de
'mandamos fob pena de ferem degradados [eus privilegias faú efcufos dos taes en
·dous annos para AfriGa', e naó entrarenl cargos, e fervidoés dos Concelhos; por
'mais em' Officios honrados, que façaó fo- que aos taes [e guardará, como nos ptivi-
bre Ufa logo auto com teílemunhas, e o legios, de cujos forem, for conteudo. Po.;
enviem ao Regedor da Cafa Supplica- r-êm,· havemos por bem, que a Rainha, e
çaó, e Governador da Cafa do Porto: os o Princepe poífaõ e[cufar fómente nas
quaes faráõ' 100'0 citar as peífoas,que niílo fuas terras, quem lhes aprouver, dos en- .,
acharem culp~das , e proceder contra el- cargos, e fervidoés dos Concelhos delbs,
Ias.; e o no{[o Procurador terá cargo de e naó outros alguns. E ifio, por via de
procurar contra elles. ,Mandado, e naó de, Privilegio..

37 Mandamos aos Infantes,Duques, 38 E am mefmo, nenhuma das fo-
Mefires , Marquezes, Condes, e outras breditas peí1àas dará Carta de Efcudeiro
peífoas de qualquer dignidade, eftado, e a outras algumas peífoas, hllvo, áquel1es,
condiçaó que fejaó, que naõ de.m Cartas, 'iue criarenl, e verdadeiramente tivere~

nem Alvarás de Privilegios a pe{foas aI- por Efcudeiros, trazendo-;os a cavallo,em
gumas,porque os hajaó por privilegiados, fua cafa. E dando-lha d'outra maneira,
e efcufos dos encargos, e fervidoés dos ferá nenhuma, e de nenhum efteito, e lhes
Concelhos,nem de outros alguns;e as Car. naó ferá guardada.
tas, e Mandados, que em contrario diílo . 39 E Ce algumas pe{foas moflrarem
pa{farem, naú {e guardem, nem fe faça Cartas, ou Alvarás no{fos , porque os to
por ellas obra, nem execuçaó, fegundo mam9s por Efcudeiros em no{fa guarda,
por EI-Rey Dom Duarte, e por El-:-Rey e encóm~nda, fer-lhef-haó {ómen.te guar..
D.om Atronfo o Quinto,foi determinado. dadas aquellas liberdades, que expre{[a
E a;·peífoa, que o tal privilegio tomar, e mente nas ditas Cartas, ou Alvarás lhes
delIe quizer ufiu, feja preÇo , e degradado mandarmos guardar., .e outras algumas
hum amlO para Africa~ e pague da cadêa naó.
dez cruzados, p'ara quem o accufar; e a 40 Item, naõ clem Cartas de efpaço
execuçaó das ditas penas faça qualquer de dividas alhêas , ou de qualquer obriga-
Julgador, a que taes Cartas, ou Alvanls çaó , nenl de reftituiçaó de fama nem de •
forem aprefentados, [ob pena de pagar perdaó, nem de emancipaçaõ-, ,.nen1 al~

vinte cruzados, amétade para quem o ac- guma outra carta graciofa, que conte
cufar, e_a outra para os Captivos ; e feja nha em fi graça, e mercê geral, ou ef..
fufp'enfo do Officio feis mezes. E osJui- pecial.
zes, e Officiaes , que os taes Privilegias, 41 Os Infantes, e todos os outros
Cartas, ou Alvarás guardarem, ou man- Senhores de terras, e Fidalgos, que ti.
darem guardar., percaó 9S Officios, e os verem Terras·com jurifdiçaó , faraó feus
nàó po{faó mais haver, nem outros alguns Ouvidores de trez enl trez almas,*homens Call.~.
Officios honrados- fem noH:l efpe ial Pro- para i{fo pertencentes; os quaes conhece- num. I.

vifaó. E pague cada hum vinte cruzados, ráó das appellaçoes,* e feitos, de que lhes Cal1. I.

amétade para os Captivos, e outra para pertencer o conhecimento; e os julgaráó num.I.

quem os accufar. E eílas mefmas penas nas terras, de que forem Ouvidores, e naó
haveráõ, fe por Cartas, e Alvarás de en_O em outra parte, onde naó tiverem jurifdi
commenda. de Senhores de Terras, ou de çaó. E elIes , e os ditos Senhores de Ter
quaefquer outras pe{foas efcufarem das ras am me{mo naó poderáó conhecer na
fintas, fervidoés, e qllaefquer outros en- terra, onde naó tiverem juri{dicaõ. E {e
cargos do Concelho, a pe{foas , que naó tiverem terras aparfadas huma da outra,
tiverem llQ{fOS privilegias, affignados por poderáó conhecer até dez legoas ~ dtan-
N ós,ou por no{[os Officiaes, para iflo de-. do porêm em huma das terras, e fóra das
putados" e feIlados, e paífados por naifa ditas dez legoas, na"" tomaráó conheçi
Çhancell_aria ; porqlle fómente efles que- mento, fem e.mbargo de quae{quer privi...

, legios,
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J4 Livrofegun'ço das Ordenaçots j Tit.4'.
legios,pofio que fejaó taes, e tenhaó dau- va -; e as appellaçoés hirúõ delles aos Ou..:
fulas, de que fe deva fazer exprdfa men- vidores,ou aos Senhores das Terrás,quan-.
çaó, porque todos os havemos por de- do dellas quizerenl conhecer, e em fuas
rogados. terras dEverem. E quando eIles as q'ui-

42 R defendemos aos ditos Ouvido- zerem por fi defemhargar, naó conhece
res, que acabado de terem fervido os trez ráó dellas os Ouvid<?res. E depois que ti
annos, naó ufem mais neffas terras das di- verem hum OlIV'dor ordenado, naó cem
tas Ouvidorias,nem conheçaó como O mettaó alguns feitos, ou feito em particu-

Ccll. I. vidores de feito algum. * E o que fizer o lar a ~utra pe~oa, falvo , quando houver.
TI1.~m.). contrario, por effe mefmo cafo incorra jufla, e honefla caufa para jffo.
t: lego d' d' E "'" h '"'" 11 f"-em pena e cmcoenta cruza os, amettl- 48 nao con ecerao e es, nem leus

de para quem o accufar, e a outra para Ouvidores de aggrà, os alguns, C]ue d'an
nofTa Camara ; e naó poffa mais haver o te os Juizes fahirem; mas todQs hirá6 ao
oito Offieio, nem outro algum de julgar. Corregedor da Comarca, ou ao Correge..
E as fentenças , e autos proceífados, de- dor da Corte nos feitos crimes; e nos ci.,.
pois dos ditos tres annos,feja6 nenhuns; e veis hiráó os aggravos aos Corregedores
pagará á parte todas as cuflas, e defpefas, das Comarcas, ou aos Defembargadores
'que por raz~ó dos taes autos fe fizerem, e dos Aggravos das nolfas Re1açoés, a que
lhe 1àtisfará toda a perda, e damno ,que pertencer, e por efia mefma maneira, os
por ilfo receber. . - que fahirenl d'ante os Ouvidores; e hiráõ

43' E os ditos Ouvidores teráó a mer.. a cada hum dos fobreditos , e naó aos Se..
ma j,urifdiçaó, que os taes Senhores de nhores das Terras.
Terras tiverem por fuas doaçoés. E nos 49 E as appel1açoes dos feitos cri
feitos,que a eIles vierem,ufaráó della, affi, mes, que os Senhores de Terras, ou feus
e da maneira, que os taes- Senl10res de Ouyidores fenten.cearem, viráó aos Ou
Terras p6dem ufar. vidores de cada huma das Relaçoés, a

44 Pelfoa algu~a,de qualquer forte, que pertencer.
e qualidade que feja,qlle jurifdiçaó da Cu.. 50 E os Senhores de T~rras, e feus
rôa do Reyno tiver, naó poderá pôr Ou- Ouvidores naú tomaráó conhecimento
vidor, nenl outro Official de JuíHça, que por nova auçaó de feito algum civel;nem
feja Clerigo, ou pelfoa, que naú feja de crime, nem por fimples queréla, nem de
nolfa j urifdiçaó;e pondo-o,todo o por eIle nunciaçaó, ou correiçaó, nem por via de
proce auc-ferá nenhum. E o que affi for Officio de J ufiiça, nem por outra manei..
pofia', pagará as cuílas ás partes. E o que ra, falvo, por appeIlaçaó : tirando aquel
o pufel' , ferá fufpeúfo da jurifdiçaó até . les, a que por noH:1. ()rdenaçaó,ou por ef..
110{fa mercê. pecial privilegio expreffilmente for outor-

45 Os Ouvidore's dos Infantes, e gado,que o po{faó fazer.
d'óutros Senhores de Terras, naõ daráó 5I E bem affi, os ditos Ouvidores
Cartas de feguro em cafo algum. E das palfem em feus proprios nomes as fen·
[entenças, e-defembargos, que derem, da:' tenças, C]ue derem, e os mandados, e naó
ráó appellaçaó, ou aggravo ás partes para em nonle dos Senhores das Terras, cujos
as no{fas Re1açoés , onde O conhecimen-. Ouvidores forem, de qualquer eílado, e
to fegundo nolfas Ordenaçoés pertencer. preeminencia qlJe fejaõ.

46 E nas terras dos Infantes, fe aI.. 52 E as appellaçoe-s, e aggravos,que
guma viuva , ou cada huma das peífoas., d'ante eIles fahirem, naó as levem, nem
que pódem efcolher Juizes, morar neUas, enviem aos Senhores de Terras;aos quaes,
e quizer efcolherJuiz, quando for dema~l.. outro..{i defendemos, que naõ tomem del
dada, naó poderá efcolher , fenaõ os J ui.. las conhecimento, e as deixem vir aos
zes <?rdinario~, donde for nlorador, ou o Defembargadores, e Officia~s', a C]ue o
OUVidor do InÜlnte, ou o Corregedor de conhecimento dos taes feitos pertencer.
noffa Corte. 53 E mandfu'1los a todos os Ouvido

47 E.os Juizes. conheceráÕ de todos res , Juizes, e quaefquer outros Officiae$
~s feitos crimes, t ~iveis por au~aõ no.. da Rainha, Princepe, Infantes, Duq\leS,

1Vleftres,

•
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Em que 11.1aneir·a 'Os Senhores 'das '1;ertas ufaráó, eYc. ) ~

Mellr,fs, Marque,zes.., Con es, de todas ç.as dadas-,em. Juizo competent~, R0fl:o
as outras pdroas, que de Nos 1 erem ter· que 1'0' ao dIzer, que por co{tume tem
ras com Jurifdiç aó, que' naô ponhaó pe- n1ais do en1 ellas conteúdo,queren10s que
nas algumas para as Chancellarías. E .pelo nleCn10 feito fejaó fufpenCos da ju
cumpraú o .que ácerca dHfo mandamos rifdiçaô da tal terra até no{fa mercê; e iflo
no Livro quinto, no Titulo: Que "os Jul- 110S cafos,em qnao temos pofia,e declarh
gadores ndÓ app/iquem as penas a feu arbi" da certa pena·, E os feus Ouvidores, e Jü~

trio: '{ob as penas ahi pofias. E o Senhor :fl:iças;e Officiaes, qde femelhantes coufas
da Terra, ouJurifdiçaú, que as püfer, ou u[.lrem, incorreráõ em pena de quatro an
confentir pôr a feu Ouvidor, fej·a fufpen- nos de degredo para Africa,e de cincoenta
,[0 da jurifdiçaõ até noífa merêê. cruzados,amétade para noífa Camara, e a

54 E os Ouvidores, que naó cumpri. butra,para o accufador. Epoderáô fel' de·
rem tudo o que por efia Ordenaça5 he mandados para a execuçaó das ditas pe
111andado, e forem contra alguma parte nas, fendo nel1as comprehendidos, pela
.della, fejaõ privados dos Officios, e nun- rnaneira di.ta no paragrafo precedente. '
ca.os mais hajaõ, nem outros alguns Of- 56 E fe alguns dos fobredit~s fize.
ticios deJ uíliça; e paguem cincoenta CIU- rem o contrario dO'que em efia Ordena.•
zados, amétade para noíI:l Camara , e a çaó he conteúdo, e por el1a lhes he pro.J
outra, para qllen1 os accufar; e fejaá de- hibido, ákm de incorrerem nas penas
gradados dous annos para Afiica. Para a. atraz declaradas, queremos que tal poífe,
execuçaô das quaes penas, poderá5 fel' e cofi:ume feja nenhum,e de nenhum effei..;
demandados ante o Corregedor da Co- to, e vigor, nem poífaú por tem po algu~ .
marca, ou DeCembargadores das Rela· a:cquirir direito. Por quanto havemos por
çoés, a que pertencer, qual a parte n1ais damnado tal coHume , e po{fe, poílo que
qtlizer. A0S quaes mandanlOS , que, naó feja immenl0rial. E mandanlos aos Cor
havendo parte, os nlandem peranté fi ci- regedores, que tenhaõ grande cuidado' de
tal' ., e fendo ouvidos, executem nelles aS fempre Glber:em, como cada hum \lGt da
ditas penas, fendo nelIas comprebendidos. jurifdiçaó, que tem por ruas doaçoés ; e

5). E f~ algqns Senhores de 'terras .{eJeva mais_direitos, do que por epas, e
fizerem, ou uf:lrenl das coufas a elles aqui pelos Foraes, e fentenças deve arrecadar,
defef:ls, ou de"cada huma âelh~s, naõ as e nà-Io façaõ iàber , quando por fi o naú
'f:endo enl fuas D9a~oés,Foraes, e·Senten· puderenl enlendar.
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Que as pe.flõas,que tem poder de dar 0ficios,OfJ na'Ovendao,71em levem dinheiro por os dar"~ CoI!. t.
. , nunl. I.

N Enhuma pe{foa, de qualquer pre, pàfio que vendidos lhe fejaá, fob pe- ~~iJ .~.
efl:ado, preeminencia, forte, e na de quenl os comprar, ou der dinheiro num.I.

_." c;ondiçaó que {eJa, que poder por el1es, perder o tal. Officio para quem 2.eler;_

tenha para dar, e em qualquer maneira o accufar, e nlais toda fua fazenda, anlé.:..
que feja, prover quaefquer. Officios, -que tade para quem o accufar, e outra, para
á no{fa Fazenda, ouJul1iça toquem, naú nofTa Can1ara. E .álem di{fo, ficará a dada
venda, nenl nlande vender nenhuns dos do dito OHicio devoluta a Nós, para dahi
<litos Officios, nem leve dinheiro algum por diante {er dado por N ás. E aquelle ~

por os dar; nem am nlefmo Julgado de que o vendeo , ou levou o dinheiro por Q

Orfaâs, e E Ccrivaninhas delles,e Efcriva.. dar, nunca o mais poderá dar. E ao que
'ninhas das Camaras , e d'Almotaceria, e o tal Officio, ou Officios comprar, lhe
quaefquer outros, de qualquer qualidade poderáõ fel' demandados em toda fua vi
que pofTàô fel' , da Governança , e Regi-· da, e a dita pena, fen1 fe poder ajudar da
mento das Cidades, Villas, ou Lugares. pre[crip~aóde tempo, 19un1.
E affi n1eÚno peífoa alguma os naô com~,

. l
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l.Jivro fegúndo das Ordenaçoés , '

I T XLVII.
CoB. I.
num.I.
e reg. e
C011.2.
pum. r.

Dajllrijdiça~ dos Capitaés dos Lugares áe .Africa. *

S Capitaés, que por N'ós eai. hum ddles caCos poderár} os ditos Capi
verem nos noífos Lugares de taés mandar punir, e jufiiçar os nlalfeito·
Africa, nos crimes, commetti- 'res, fegundo G cafo fOl~, e lhes por direito

àos nos mefnlos Lugares.,teráó efta jurifdi- parecer, fem appelIaça,õ, nen1 aggt'avo.
çaõ. Nos caCos, e111 que naó couber pena ,2 Porêm, fe nas Cartas, e Reginlen..
de morte, ou cortament'O de membro,po- tos dosC'apitaes, lhes for <?utorgado, que
derá,õ con,demnar" Cegando lhes parecer ufem da jurifdiçaó d'outra TIlaneira , cum·
por direito, que os· taes maldi ias devenl prir-fe-ha l() que nas taes Cartas ~ ou l\e
fer punl-dos. E mandaráã executar' fuas gimentos f{)f contelldo, fem embargo
fe~tenças , Cem dellas darem ,appellaçaó ., defia Ordenaça5..
nem ~ggra:vo. , ; E poderáó dar licença aos honli..

1 E nos caCos " 'em que couber pena' ziados, que eItiverem acoutados nos -ditos
'(le mort-e, ou cortamento de membro, da-' Lugares para virenl a ,eile Reyno, como
r.áó geralmente appellaçaó, ou aggrav@ diremos no Titule: Dos coutos ordellado8

.paraNéSJ [alvo, nos cafos feguintes: trai· parafi aCOI/tarem , r:lc.
ç~ó, fodomia, furto, roubo de Navio,que 4 E aos degradados HaO daráõ liceu
levem, ou queiraõ levar dos Lugares, 0n- ça a1gunla, durando o tempo de [eu de
de forem Capitaés " e fe alguem quebran- gredo,coJ,TIo diremos no Livro quinto, no
tal' a fegurança, que por Nós meCmo, e Titulo: Dos degradados,1ue lla'Ó cumprem
em Ro1.fa pe{foa feja poíla, e dada, ou fal- oS,degredos, E dando-Iha" álem de lhes fer
tal' 'por cinla dos muros com propoGto , eilranhado por Nós, mandamos ás JuLli
~ rençaó ~e fa~er ,mal. Porque em cada ~as , que lha naó guardenl.

Que os '!.J;;elaà(}s, e Fidalgos natJJaça'Ó llovatnellte Cdlltos , 'nem Honras emJeus he1'da";',
.-J mentos ; e como llellas z1aráô deJuas Jur1diço~s.

T I· U L ,o XLVIII.

Relado alguln , ou Fidalgo, de
Gu~lquer eilado, e condiçaõ que
feja, naó faça Honra,nem Couto

algum novamente eUl Cuas quintas, ou ca
faes,nen1 accre[céte nás Honras,e Coutos
velh-os, álem ',do que antigamente fOlaó
ufar feus antecelfores. E [~ algumas quiR
tas, ou caCaes foraó honradas , ~u couta
das antigamente, ufaráõ fómente em ellas
elas C0uíàs , que lhes faraó- concedidas ., e
outorgadas pelas inquiriçoés, que faraó
tiradas por nlandado de1-Rey Dom Dinis
àe gloriora memoria, n~ era de Cefal' _, de
J11il e trezentos vinte e oito annos;e aquel
las,que novanlente faraó feitas,ou accref..
centadas defde a era de Cefar de ,mil e tre
zento.s. e cincoenta e tl'ez annos , que faó
<Ie Chrifto mil e trezentos e quinze para
.cA,mandam6s,que fejaõ de todo d~va{fas:'

I E os Prelad6sf e Fidalgo haveráó
as Honras conteudas nas ditas inquiriçoés
com todas as juriCdiçoés, e direitos, que
nel1as fe moíhar qne haviaõ ao tempo,
que as ditas ~nquiriçoés faraó tiradas, E ·
naó entrará neHas Mordomo,nenl Portei
ro da Villa, ou Lugar, em cuj-o Termo as
ditas Honras eHiv.erem.

2 E fe nas di tas inquiriçoés for con
teudo, que os Senhores das ditas Honras
tenhaó em ellas fómente J triz, o tal Jtliz
ufará em elJas de t,oda ,a jurifdiçaô, que fe
rnoilrar por as ditas inquiriçoés, de que
feus antece{fores u[avaó. E naó Ce e!l:en..
derá a mais do que por elIas Ce provar. '

) E naô Ce provando por as ditas in
~ quiriçoés, de que jurifdiçaó o Juiz nas

Honras ufc1.va , poderá {ómente conhecer
de todos os feitos civeis dOi moradores., '

dellas",



Q!le os Prelados, e' id gos naófaçá'O novamente éoutos, e.Yc. ; 7
delIas; e de feito algum crime aó toma.. trem conhecer dos feitos dos moradores
rá conhecimento; e conheceráin dos feitos deífas I-Ionras, que fe ordenarem fobre os
crimes osJuizes Ordinarios d~ Villa, ou damnos, e coimas, e dos britamentos, ou
Lucrar, enl cujo Termo as Honras eRi- defvio das aguas; e d'outros feitos naõ-
Yer~m. tomaráõ conhecimento algum. E os feus

4 E fe pelas inquiriçoés {e moflrar, Porteiros, que em as Honras tiverem, po...
que os Senhores das Honras naó tinhaó deráõ citar os moradores dellas, para hi...
em ellasJuiz, mas fómente tinhaó Viga- rem refponder p.erante osJuizesda Vj]]~,

rio, poderá o dito 'ligario fómente ouvir ou Lug?r,em cujo Termo as Honras e{ti·
os feitos dos moradores das ditas Honras verem, nos cafos,em que os Senhores dei·
por os damnos,que feus gados fizerem nos las naó p6dem conhecer.
paés, e outros quaefquer frutos, e nos ta- 7 E fe algumas peífoas,que náõ fej-aõ
pamentos de fuas herdades, ou vinhas, e moradores nas Honras, fe acolherem a el
das coimas,em que os moradores das Hon.. las, queremos, que os Porteiros dos Con
ras cahirem , huns aos outros, por razao celhos poífaó entrar em ellas,e cita-los pa..
dos bri tamentos , ou defvios das aguas. E ra diante os Juizes, que de feus feitos de..
naú poderá cOl?hecer de propriedade,nem vem conhecer; e que lhes naó feja pofio
de po{fe das ditas aguas, fe alguns as de... fobre iífo embargo algum.
mandarem a outros: f6mente poderá ci- 8 Porêm, fe álem difto os Prelados,
tal' os moradores das Honras, que nos ca.. ou Fidalgos moRrarem privilegias dos
[os, enl que eIle, ou o Juiz dellas naó pó- Reys,noífos anteceífores,por Nós confir"
aem conhecer, vaó refponder perante os mados, porque lhes feja outorgado podé..
Juizes da Villa,ou Lugar,em cujo Termo rem em fuas Honras ufar demayor jurifdi..
as Honras dEverem. çaó, da que fe contêm neRa Ordenaçaõ,.

5 E fendo cafo, que nas Honras haja mandamos, que lhes fejaõ guardados, co
Juiz, e Vigario, e naó fe provar, de Gue mo nelles for declarado, e por noífas Or
jurifdiçaó cada hum deve ufar, oJuiz co- denaçoés determinado.
nhecerá fómente dos feitos civeis , como 9 E fe alguns Prelados, ou Fidalgos;
acirpa he declarado; e o Vigario naó terá nas Honras, que affi tiverem, ufarem de
jurifdiç~õ alguma; fómente citará os mo- mayor jurifdiçaó, da que pelas ditas inqui
radores da Honra,que appareçaó perante riçoés, ou por feus privilegios I~1Jt:s he 0\1

oJuiz della nos caros fómente,de que pó- torgada, ou tolherem ás noifasJuttiças
de conhecer. ufar nelIas daquillo, que pódem, e devem

6 E poílo qlle pelas inquiriçoes fe ufàr, queremos, que por elfe mefmo feito
naú próve,que os Senhores das Honras ti- lhes fejaó logo as ditas Honras devaífas ; e
nhaõ em elIasJuiz, ou Vigario, poderáo álem dilfo haveráó a pena, que nos bem
os ditos Senhores dellas por G, ou por ou- parecer, fegundo as culpas forem.

T I T UL o XLIX.
Que os Prelados, Oll outras p~jJoas lla~ llncem pedidos emfitaS Tej<ras, ne11llevemfer.

ventlas, IZem apoJentador2as ,- nem receha'ó COllfa algllma~

L Ançar pedido~ , ~eitas, empre~i- primei.ra v~z percaõ á juriédiçaõ da Cicia;;.
mos, pertence fomente ao Rey, de, VIlla, ou Lugar, em que o fizerem. E
e fupremo Senhor. Pelo que de- pela fegunda vez percaõ a dita Cidade;

fendemos, que Prelados alguns, ou outras Villa, ou Lugar; em que Hl:o fizerem. E
pe{foa~ ~e qualquel: e~aqo, e condiçaõ dl:amefma pena haverâõ os que requere..
Gue fe}ao, ou Capltaes de Ilhas em fuas rem os moradores de fuas ;ferras Villas
Terras, naó lancem peitas, pedido, em- e Lucrares, Aldêas e ovoaçoés'em pa; 
prefiim? ' ferviço de coufas algun:as , ou ticul~'para aJguma~ d-as ditas coufas pOl~
.outra a~uda. E fazendo o contrano, pela fi, ou por ·outrem, ou por fuas Cartas, Ce

;LIV. II. H taes..
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.;8 ' LivroJegundo das Ordenaçoés, .Tit. 49~. .
taes requerimentos forem taó geraes, que ·.10 algum,ou morador na terra, em qUê ti.
toquem quafi a todos os moradores, e que verem jur.ifdiçaó , ou fenh OrlO , ou de que
pareça ferem feitos em fraude defi:a defe- forem Alcaides móres , p a6 em graõ , ga..
fa, pára poderem córadamente dizer, que do, nem outra coufa algu ma, de qualquer
naô lançáraõ em géral, nenl como á con- forte, e qualidade que feja. E o que lho
gregaçaó de Concçlho, as peitas, pedi- affi der, ferá degradado hum armo fóra de
dos, emprefiimos, ferviços., ou ajudas. Viija, e Termo. E fe forem OfEciaes,que

I Outro-fi, mandamos aos Senhores dêrem quaefquer das couras fobreditas enl
de Terras, Prelados, e Fidalgos, que em nome do Concelho, [erâó degradados
ruas terras naó tomem por conflragin1en- quatro annos para Afriea, e nunca mais
to , por nenhum preço, paó algum, em hajaõ 'OfEcio do Concelho. E fe o que o
quanto tivere~ feus celeiros, nen11ancenl receber for ·Alcaide mór, haverá a pena,
o [eu paó,que tiverem pelas caras dos La- que nos· bem parecer. E [e tiver"juri{di
vradores. E o que o contrario fizer, pa- çaó ria dita Villa, ou Lugar, naó poífa
gue pela primeira vez ce~ cruzados para n1ais julgar em coura da pe{foa, de que o
a nofTa Camara. E pela fegunda vez, feja receber; e julgando, tudo o que julgar
fufpenro até naifa n1ercê de qualquer ju- [erá nenhum, e haverá a pena, qu.e hou
rifdiçaó, que tiver. E pela terceira, perca vermo~ por bem. N aó tolhemos porêm,
a dita jurifdiçaó de todo. E mandamos que cada peífoa particular poira mandar, .
aos CQ1Tegedores das Comarcas, e Ou- ou qar a cada hum dos fobreditos alguma
vidores dos Meftrados, que provejaõ nif.. caça, 01:1 outra coura dé comer, cuja va
fo, e o façaó dar á- execuçaó , fob pena de lia naó pafie de duzentos reis, fe por fua
privaçaó de [eus Officios. vontade lho quizer dar. E cada huma das

2 E mandamos aos -{obreditos, que [obreditas peífoas a poderáõ rece~ernefie
naó confhanjáõ a [eus Lavradores, e mo- modo. E efta defefa naó haverá lugar nos
radares de ruas terras,que ás fuas proprias feus criados, que delIes tiverem recebido
de[pefas lhes tragãó trigo, nem 'cevada alguma (atisfaçaõ, nem em feus amos,co
aos Lugares, onde et.livererri, nem lhes fa.. . laços, cafeiros, lavradores, e parentes den-

. çaó levar aos Portos do mar o paó,q tem tro do quatro gráo, e pe{[oas, que deIles
de fuas rendas,nem outras coufas. E quã.. tiv.erem recebido boas obras.
~o tae~rviços lhes forem neceifarios,os ; E mandamos a tod s os Officiaes
hajaõ por {eu dinhe.iro, conforme ao co- das Camaras das Cidades, ilIas , e Lu
ftume, e'preço da terra, pagando logo tu- garês de noifos Reynos, e Senhorios, em .
do muito bem. E o que o contrario fizer, que alguns Senhores de Terras, OÜ Fidal
incorra nas penas fobteditas , fálvo, fe por gos tiverem fenhorlo, ou jurifdi'çaõ, ou
bem de feu Foral ~ ou Privilegio o puder forem Alcaides m6res , que lhes naó dem
fazer. apofentadoria de cafas , ou camas, naó a

3 Outro../i, naó tomaráõ.em (ua8 ter.. tendo. por ruas doaçoés, ou privilegios.
l'as mercadorIas algumas de mel , cera; a- _ E os Officiaes ~ que lha derem feráó de
zeite,pannos -de linho,bureis, lans, efi:ame.. grada~os dous. annos para o Couto de Ca
nhas , nem oUtras mercadorias algumas firo-Marim, e pagaráó os que lha affi dê..
aos moradores delIas contra fuas vonta- rem;ou cada hum deIles, que lha der, vin
eles, nem a outras peifoas , que as troúxe- te cruzados, amétade para quem o accu..
rem a ellas, para as venderem. E affi mer.. far, e outra para os Captivos.
mo,lhes naó defendaõyende.las a outrem, 6 E aqueIle, que contra vontade de
ou leva-Ias para o.utràs partes ávontade feu dono 1e apofentar em fua caCa, ou re
,de feus donos. E os que o çontrario fize.- [ervir de fua roupa, pagará vinte cruza..
rem, haveráõ a pena acima dita. dos, pela fobredita man"eira, e (efá degra~

4 E os ditos Senhores'de Terras, ou dado dOllS annos para Africao . .
Alcaides .móres, naó receberâõ de va{[al- <: -
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Que os Senhores de Terras, nem outras prVJoas, nao tomem mal1tunentos , cetrretas , nent
bfjlas ,.Jem. auéloridade de Jlfftiça contra vontade deJeus dOJ1os~

P
· Oí'que a N 68 convem ordenar,ca- Comarcas, que quaefquer peftoas ; a que

_'. n:o 12o{fos .fubditos, e natl~'a~~ algumas das ditas coufas contra f6rma
Vlvao 'em foífego , e lhes nao ~e- defia Ordenaçaó foraó tomadas, lho vao

jau tomados mantimentos, e outras cou- : dizer; e L.lbida a verdade, proced'l:ó con-
. {as ruas pelas pe{foas mais poderofas ;' 01'- tra os culpados, fazendo fatisfazer ~s par~

denamos1 que pe{foa alguma de qualquer tes tu-do, ? que nefia Ordenaçaó he orde7
eíl:ado, e condiçaõ que feja (pofio.que nado, que' elles hajaó: e o aI façaõ entre
feja Senhof:\ de Terras) , naó tome, nem gar logo ao Mampofieiro mór d~ dita

• mande tomar aos Lavradores, nem a 'Ou.,. Redempçaõ, que for neife Bifpado, fe no,
tros alguns, pa~, vinhop aves, carnes, pef.. ~ugar eíl:iv.er; e naó eíl:ando ahi, o entre..
cados, nem outros quaefquer mantinlen- guem a huma pe{foa fiel, que o tenha até
tos, ou coufas contra vontade de feus do- o el1e vir receber: e tudo fe carregará enl
nos. E fe aos fobreditos forem neceífarios receita fobre elIe. E naó fazendo os di
mantimentos, e os nao acharem a vender, tos Corregedores todo pagar, como por
nlandem requerer ásJufli-ças, ou Almota- N 6s he nlandado, [ejaó obrigados págar
cés, aos quaes nlalldamos, que lhos façaõ por feus bens ás pe{foas, a que as .ditas
dar por feu dinheiro, conlO valerem c6m~ coufas foraó tomadas, tudo' aquillo; que
tnummente na terra; os quaes logo pag~- lhes for devido, com as cuílas1 perda~, e
ráó pelos preços, que lhes for taxado. E damnos, que por ílfo recebêraõ.
o que tomar, ou mal1dar tomar, ou con.. 2 E ·bem am, 'naó tomem, nem man";
fentir, que fe tomem algumas das coufas dem tomar em lugar algum de 110{fos:
fobreditas pOI:- força, e contra vontade Reynos befia alguma d'albarda, nem de.
de feus donos fenl n1andado, e auél:ori.. fella,nem carreta fem vontade de [eu do·
dade deJufl:iça, ou dos Ofllciaes p.ara iíl:o nQ',E quando as houverem mifl:er as alu...
ordenados (pofio que as 'pague ) pela pri- guem a [eus donos, concertando'-fe com
n1éira vez pague a valia do que affi to- elles ás fu~s vontades nos preços ácoílu..·
mou, ou ll1andou tomar, ou confentio. , mados na terra. E naó as podendo ;'iffi ha-.
q~Je pelos feus fe toma{fe, em trefdobro. ver, as requeiraá ás J uíl:iças dos Lugares,
E pela fegunda vez pague em feifdobrQ. a que nlandamos, que lhes fa~aô dar as
E pela terceira, anoveado. E di!l:à fe pa- que lhes forem nece{farias , pelos preços,
garáõ aos donos os preços, do ,que lhes que commummente fe cofiumaó alugar
for tomado con1 as cu!l:as, perdas, e dam.. nos Lugares~ oilde lhes forem dadas. Po
nos, que por i{fo receberem; e o mais feja rêm, naó lhes [eráó daâas,fenaõ 'as bell.as,
para a Redempçaó dos Captivos .. E efia que coílunl~õ andar a ganho, pofio que
inefma pena havenlú as pe{foas, que aI,,:, d.e privilegiados fejaô. e aquelles, a quem
gumas das ditas coufas houverem por forem ~dadas, paguenl-Iogo os alugueres,
v.ontade de feus donos, fe.as logo naó pa- antes que fe partaõ contas cargas. E mau-
.garem. E·Mem defias penas, fe forem Se,,: dàmQS'. a tod~s noíTas juíliças, que naú
nhores de Terras os que am tomarem. coníintaõ",a;pê~oaalguma, que em outra
qualquer das ditas coufas em terra, em maneira tome beílas, nem carretas. E fa
Ç}u~ tivere.mJurifqiçaó , pagaráó cincoen~ iendo algum o contrario, nlandamos, que
ta cruzados para os Captivos, por cada logo lhe façaó entregar as befias,e carre
yez, que O' affi fizerem. ' ~ tas, que contra eíl:a defefa tomarem, com

I .. E mandamos aos Corregedores das todas as perdas, e d~nos, que [eus do
CO,.,marcas '. qu.e com muita ~ligencia fa- nos ~or i{f-o receberem; e cuílas, que [o.
çao cumpnr eíl:a ~rdenaçao. ,. fazel:dQ bre "líf9. fi~e~em; e pague para no{fa Ca..
pregoai: ep.l. todo.s os. ~ug~rés das dlt~s ma,ra outro tanto de pena, quanto for ju1:
-,;.,:...:1 L1V. II. H .2 gado
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gado a feus donos. ,E oJuiz, ou Juftiça, cónteudas, pagará vinte cruzados? amé.
a que for requerido, que .a Hfo naó acu- tade para quem o accu[ar , e a outra par"
dir, executàndo as penas neíla Ordena~aõ- 110ffa Camara.

•T I ·T UL o LI.

,
•

Dos TheJoureiros, e .Almoxarifes, qui emprfjla~ F azellda del-Rey, ou a pil
gaõ contra Jeu Regimento, ou da'Ô odinheiro a ganho. *

S no{fos Thefoureiros ~ Almo.. J 'Nenhum dos Officiaes {obreditos
xarifes, Recebedores"Feitores, levará coufa alguma ás partes, que nelle
e p~{foas outras, que tiverem tiverem defpachado algum dinheiro, .po-

carrego de receber alguma coufa de noffa .fio que ellas lho dem de fua livre vonta
Fazenda; am como dinheiro, mantimen- de, foh pena de perde:r o Officio, e pagar
tos, mercadori'as, e coufas do Armazem, vinte .cruzados, para quem o accufar, e
mad~ira, cal, e outra qualquer coufa, em haver â mais pena, que nos bem parecer.
todos no{fos R~ynos., ~ Senhorios, e.m E fendo o Officio alheyO-, pagará a dU·
quanto os ditos Officios de Nós tiverem, maçaó delle para no{fa Fazenda.
llaó empreitem alguma das ditas coufas, 4 E OfficiaI algum dos fobreditos,
a pe{f<?a alguma, nem paguem ás peífoas,. que tiver cargo de receber dinheiro de
a 'que forem devidas, ant~s ,do tempo, em feu a{fentanlento; e rendas noífas, naó
que por bem de feus Regimentos haó de paífará efcriptos rafos de dinheiro,que re·
fazer os pagamentos. E o' que o c<?ntra- ceber de outros Officiaes, ou peífoas,com
rio fizer, por qualquer quantidade, por que tiyer COl1ta;nem fará com el1es paga..
pequena que feja, do empreitimo , ou pa- mento a parte alguma,a que dever dillhei
ganlentb ante maó , p,erderá o Officio, e rOJ {ob pena de perder o O!ficio,ou a e{l:i·
lhe poderá fel' pedido, como perdido por maçaó delIe , llaó fendo feu; e pagar de
erros. E os Officiaes, a que percencer a rua fazenda a quantia, que fe montar no .
<lada delles, mandaráõ pa{far delles Cal'- efcripto; e álem duro haverá a pena, que
tas de: Se ajJi he. E provando-fe-Ihes, lhes houvermos por bem. A qual pena haverá
f.erá julgado. E álem dHro feráõ degrada- iífo mefm? oOflicial, que aceitar tal eC·
dos por quatro ann05 para.Afi-ica; e paga- cripto. E fendo Mercador'Pflgará em do
ráú outra tanta quantia., quanto valer o bro a quantia delle, álem do que dever ao
Officio; e pagaráo dutro-fi anoveado o Official, que lho paa:11~.

que empreíl:arem, e pagarem ant.e tem- 5 E quando fizerem pagamento de
po ; amétade para nolfa Camara, e a ou- dinheiro ás partes, que naú for todo o que
tra para quem os accufar: e tendo de Nós . houverem d~ haver pelas Provifoés , que
moradia, feráõ rifcados' delIa. E fe for ~f· .tiverem, cobraráõ deHas conhecimentos
ficial de algul11' dos Lug·ares de Afi-ica , das quantias, que lhes pagarem fómente,
álem das ditas penas civeis , ferá degrada- feitos pelos Efcrivaés de [eus cargos. E
do para o Brafil por dez an110S. naó receberáõ dellas ·conhecimentos de

I, E cada hum dos ditos Officiaes,que toda a quantia das ditas :rrovifoés, para
dêr no{fo dinheiro a ganho, álem de per.. lhes darem efcriptos da demafta, que lhes
der o Officio, perderá para Nós todos' tlcaõ devendo. E o que fizer o contrario,
{eus bens. ferá fufpenfo do Officio até naifa mercê,

2 Outro-fi, naó dem efpera, ou ef- e haverá a mais pena, que, houvermos
, paço de tempo, pelo que nos for devido, por bem.

fem noifo efpecial Mandado.E qualquer, r- 6 E porque alguns 110ífos Officiaes,
que o contrario fieer, 'pague para Nós que recebem dinheiro 110{fO, paó, mer
·quatro vezes tanto,c<?mo era a coufa,para cadorias, e outras coufas, affi nefles 110[.
que deu o efpaço; e feja degradado para {os Reynos., como fór~ delIes, quando
Africa até 110íf~ mercê. . . " mandamos, q\le dêm ruas 'contas (porque

do rece, .

CoI!.J.
num.I.
2'.e lego
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llo recebido tem gaftado algum 1 parte,no dinheiro algum aos ditos' Offieiaes ~ ~ que
que lhes vem bem) fazem com. os Offi.. em [eus cargos entrarem; porque quere.

o ciaes, que entraó a fervir os mermos Of.. mos, que o tal dinheiro fe entregue ao
ticios, que lhes dem conhe~imentos em Official para iífo ordenado.E os E[crivaés

. fórma das· coufas; que aíft tem gaftadas; dos ditos cargos naó façaó taes conheci..
nos quaês confelfaó, que as tem delles re- mentos, [enaó do qeIles perante fi virem
cebidas, e de fóra lhes daó fegurança, de receber. E o Official, que conhecimento
'lhas pagarem a certo tempo, ou lhes da- der,ou receber, e o Efcrivaõ que O paífar,
rem outros conhecimen-tos das ditas quan- perderá para Nós toda a fua fazénda,e. ferá
tias ao tempo, que tornarem a fervir feus degradado par'l fempre para o Brafil, ora
Officios: defendemos a todos eIles, que o Officio feja feu, ora foífe delle encarre
naó façaó o tal engano, nem entreguenl gado por pouco tempo, ~u por muito~.

UL o LII~

•

Da ordem, que ~s Sacadores del-Rey teraõ nas eXecllçoés_
•

U ando os noífos Sacadores, e Porteiros cumprir ° traílado das taes ·Car·
Porteiros por noífas dividas fi.. tas, feí-·lhef-ha dado á cufia· das partes,
erem as·penhoras fem Tabal.. que as moftrarem.

liaâ,oll Efcrivaõ,fa-Iafhao per- 2 E quando houverem de arrecadar
~nte tdlemunhas.E faraó logo a{fentar ao as dizimas das fentenças, em que os deve-

. Efcrivaâ do OfEcio, ou a hun1 Taballiaó dores forem condemnados no ~rincipal, e
publico, onde foraó feitas,e os nomes das pénas, faráó a execuçaó pela dizinla do

,". teílemunhas,q faraó prefentes. E [e corr1- principal, e naó pela dizima das penas.:
figo lexarem Efcrivaõ, perante el1e,e per.. . falvo, quando os crédores tirarem fen
ánte as teítemunbas faráó as penhoras,para tenças contra os devedores do principal,
fe filber quantos, e quaes penhores foraó ·e pt:nas, ou quando acharem que os cré
tomados.E [enaó levafem Efcrivaó,e lhes ,dores leváraó as penas aos devedores.
cumprir levar Taballia5, naó feráó as par- ) E os devedores naó feráõ con{lran
tes obrigadas pagar ao Taballiaó coufa gidos pagar o que deverem, fenaó nos
~lguma ; mas o Sacad~r, ou Po!oteiro, que Lugares, em que faõ moradores; e os Sa
o levar, ferá obrigado a lhe pagar o que cadores, ou Porteiros naó os obrigaráó a
·direitamente lhe pertencer, affi da hida , levarem o que deverem aos Lugares, orr-
como da éfcripturâ, que fizer. Porêm, de 'vivem os Ahnoxarifes, ou Recebedo
'quando o T·aballiao for chamado pela' res; falvo , fe [e obrigáraó levar lá os pa
parte, por eIla querer quitaçaã do que gamentos, ou forenl obrigados por razao

-: ·'·pagar·, ou que lhe feja dado certidaó dos dos Officios , que ten1 de arrecadar, e:re..
'penhore~, que lhe faõ tomados,ou. quizer ·ceber o dinheiro, e leva-lo aos Almoxari..
fazer algum requerimento ao Sacador, ou fes, ou Recebedores; ou por razaó.das
'Porteiro, ferá obrigado. pagar ao Tabal.. rendas,que tem dos Almoxarifados,quan
liaó tudo °que lhe pertencer, affi da ef.. do nos 'Lugares, onde vivem,Ílaó hã Re
c.riptura, como da hida. E quando o Ta- cebedor.
oalliaó não for levado aos aél:os'por re- 4 E os Sacadores, e Porteiros façaõ .
·querimento da parte, pofto que vá a re.. as penhoras, e execuçoés, primeiro nos
<J.uerimento do Sacador, ou'Porteiro, não bens do principal devedor,ou de feus her..
ferá. a parte obrigada pagar mais,que a ef- deiros; fe fe acharem; e naó fe achando,
criptur'\' do que a [eu requerimento fe" entaó -as façaó nos bens de [eus fiadores.
fizer. . ' E naó fe achando ben~ o principal deve-

" I E Ce os devedores molharem Car- dor, nem de feu fiador, entaó citem, e de..
. tas de quita do que d~vem. ou de efpaços, -n1andem os poifuidores dos bens,que fo
~lJe i.1e fe~aõ dados, e aos Sacadores, ou ·-rao vendidos,. ou alheados'pe1o principal

';'0 t. . deve-
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devedor, depois de n.os ter obrigado feus mais coh rdeiros, para haverem delles'~
bens. E havendo contr~ os taes poffuido-- que lhes couber pagar' a dita divida.
res fentença, façaó contra elles execuçaó. 6 E fe naó ~charembens do principal

; E quando o no{[o devedor enl fua devedor,ou de feus herdeiroos, li delle her..:
vida vender, ou alhear a de[vairadas pef.. daífem, ,nem de f~us fiadores, e fe houver'
roas os bens, que já nos tinha .obrigados, defazer execuçaó 110S ,bens dos devedóres,
ou por fua morte ficarem dous herdeiros, dos 110ífos devedores,mandamos,que.a tal
ou m~is , far-fe-ha execuçaó em qualqueli execuçaõ fe naó faça em feus bens,até el
fazenda, que acharem, que delle ficaífe. les primeiro ferem ouvidos. E achando, q
E naú fendo aindi feitas partilhas, far-fe.. verdadeiramente faraó ouvidos, entaó os
ha a dita execuçaó enl qualquer peça, ou bens de{fes devedores dos no{fos devedo
peças da dita fazenda, que melhor pare- res andem .em pregaó tanto tempo, quan
cer, para pagamento do que deverem,que to andariaó , fe as exe~uçoés fe fizeífem a
com mais brevidade, e facilidade fe pof-' reql;Iel'imento daquelIe, a q.ue elIes foífem
fá vender. E fendo as partilhas feitas en- obrigados. E guardar-fe-ha na dita arre
tre os herdeiros dos' devedores, faráõ a di--- mataçaó toda a-foleninidade, que fe deve
ta execuçaó por toda a qu~ntia da di- guardar nas execllço~s , que fe fazem pe",
vida na fazenda dos devedores, que acha- las dividas de quaefquer outras pe{foas
rem em poder de qualquer herdeiro. E particulares. Porêm, fe o devedor de 110[•.

1< ndo dous, ou mais herdeiros dos ditos [o devedor lhe' for obrigado po.r raza~'de

devedores, arrecadaráõ a dita divida pela algunia avença, ou contrato, que ambos
fazenda de cada hum delles, que melhor tenhaõ feito,. que pertença á renda, ou
parecer ao Contador mór, e melhor para- contrato, porque o dito l)oífo devedor·
-da dEver, nos bens, que tiverem em feu nos he obrigadó, vender-fe-haõ feus bens,
poder,que faraó dos devedores; por quan- e far-fe-ha em eIles execuçaó; am· como
to a fc1zenda do dito devedor fica fempre por no1fa divida fe deve fuzer nos bens de'
obrigada, e hypothecada ás ditas dividas; naifa devedor. .
e paífou com [eu encargo " e hypotheca a 7 E [e os Sacadores,ou'J?orteiros pe
cada hum dos herdeiros, em cuj o poder i1horarem alguns no{fos devedores em
for achada, para por elIa fe poder haver bens m6veis nos tem10S das Villas, ~ Lu·
i71 jolidllm toda adita divida, conforme a gares, tanto que fizerem a penhora, po...
direito. Porque, fe íe fizeífe execuçaó em ráó os penhores por conto, ê recado em
todos os herdeiros pela parte, que a cada mao de hum vizinho do penhorado, que'
hum couber da heraliça , naó poder~ó as [eja fiel, e idoneo, para os ter. E fe os pe..
ditas execuçoés haver ~m, por ferem aI.. nhores forem baítantes, para por eIles po' '
guns dós herdeiros aufentes, e menores, €i d,ermos haver tudo,o qpor o dito penho.
.l\fofleiros, e terem muitas vezes vendida, . radó rios he devido,ou poít~ que o naó [e-
e alheada a fazenda, e paíT:1da a terceiros jaó, fe o devedor tiver outros bens, por
po{fuidore~, e fe haverem de fazer liqui- que a divida fe· poífa haver, e eIle reque
-<laçoés, e por outros in~onvenientes,éom rer, que os penhores naõ fejaó levados ás
que noífas ~ivid~s fe naó pódem arreca- VilIas, e Lugares, e fe vendaõ no Lugar,
-dar. E fe o quinhaó daquelle herdeiro, ou onde eíliverem, e 'que haú os pregoés por
-aquella propriedade, ou propriedades, em corridos, paífados oito dias, os Sacadores;
que affi fe fizer execuçaó, naó baítar para e Porteiros os venderá5, e arremataráó
pagamento de toda a djvida, poder-fe-ha no dito Lugar, fem fazere~ mais cuRas
fazer, pelo que ainda fica devendo, nafa- ao devedor, enl os'levarem ás Villas, e
zenda do outro herdeiro, ou herdeiros do Lugar'es, fendo o requerimentó da tal par
cevedor, em quaefquer propriedades, que te efcripto por Taballiao , ou Efcrivaó, e
ficaífe~ do devedor, e melhor parecer,até' affignado pela me[ma parte, para em ne"
a quantIa, porqtlé noífas dividas fej&õ ar": nhum tempo negar o qdi{fe. E fendo ná
recadadas, é pagas. E ficará ao herdeiro, Cidade de Liíboa, e feu Termo, ou' cinco
ou herdeiras, de que fe as ditas dividas legoas ao re~or de,lIa, andaráõ os bens
arrçcadarem' '. [eu direito falvo contra os móveis em prega-õ tres dias fomente. .~

o S E nao o
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.. :g Enaó fendo os penh~res baftantes, po, q os dernlOS, os taes devedóres fo-
ou naó tendo o devedor outl~OS bens, por~ rem já penhorados" mandamos, que os,
que, Nós po{famos haver tudo o que no~ taes penhores andem"em pregaõ , até de
for devido, etltaó, Ce pa{fados os oito dias todo acabarem os pregoés, que Ce haõ de
naô pagarem, ou pa{fados os tres, fendo dar, para fe fazer arremataçaô; a qual fo
na Cidade de Li{boa , ou feu Termo, co- mente ficará por fazer, até [e acabar o
mo dito he, e aos ditos Sacadores, e Por., efpaço, que tivermos dado. E acabad@
t-eiros parecer, que fe achará mais pelos elle,fe fará a arremataçaõ (naó Ce mo{han
penhores, fendo levados ás Villas, e Lu- do outra Provifaõ, para fe naó fazer) [eul
gares , leva-Ios-ha5 a ellas á cufta dos .pe- mais os b.ens penhorados andarem em pre
llhorados, fendo os devedores requeridos, gaú, que aquelle dia da arren1ataçaó. E
que vaõ ver, como Ce os penhores arrema~ fem nlais a parte fel' para ella citada, po
taô. Porêm, fe elles quizerem dar befl:a , fio que o efpaço foiTe por muito tempo.
ou homens, em que fe levem por menos O que haverá lugar am nos efpaços, que.
fua cufl:a , os Sacadores, e Porteiros nel- dermos em no{fas dividas,como em quaet:
las os levem, e nas praças, e ruas publi.. quer outras de pe{foas particulares.
cas das Villas, e Lugares fe venderáõ em I I Os no{fos Sacadores, e Porteiros,
pregaõ, e arremataráô a quenl por elles que haõ de fazer as execuçoés das noifas
mais der. E naó feráó obrigados a os tra- dividas, levaráó das penhoras, e entregas
zer em pregaó, mais que o dia, em qtle fe dellas, e arremataçoés, que fizerem dos
arrematarem, pois os oito dias faó paífa- bens de nollàs devedores, e por entrega,
dos, e os devedores foraõ contentes de os que fizerem aos compradores dos bens,
haverem por pregoadt>-s-. que lhes forem arrematados, tudo o que
. 9 E tudo o que dito he ndte Titulo, h.e ordenado por no{fas Ordenaçoés aos
haverá lugar nos Sacadores, Mordomos, Officiaes,que fazem as execuçoés,que naó
ou Porteiros, que por os Reys pa{fadoS', tem mantimento; o que affi havemos por
ou por Nós forem dados aos Prelados, bem, por o pouco mantimento, que de
~ieares , Ordens, e outras pe{foas, que Nós tem.
tenhaó de Nós poder para executar,quan- i 2 E em tudo O mais, em que eíla
do forem penhorar feus devedores. erdenaçaõ naó contrariar ao que fe con...

10 E quando dermos efpaços, para tem no ~itulo das execuçoes, que fe fa
algumas peifoas naó ferenl executadas zem geralmellte,fe guardará nas ditas exe..
fffi ruas fazendas, ou dividas, e ao· tem- cuçoés o que lá efl:á difpofto.

•
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Das execuçoes , quefefazém 110S que de'Vem a F{/zenda del-Rey.

S Rendeiros das no{fas rendas, . I E quando os Almo~arifes, e Exç
ou tratos,que naó pagarem aos cutores, houverem de fazer execuçaõ nas
no{fos TheCoureiros,ou Almo- fazendas de no{fos devedores,.os faráó re

xarifes, aos tempos, em que faõ obrigados querer huma fó vez, juntamente para pa..
pagar,ou naô derem penhores de ouro, ou gamento , penhora r execuçaó, e arrema
prata,q valhaó a divida, pa{fados dez dias taçaó da fazenda,declarando-Ihes,que naó
do tempo da obrigaçaó,fejaó logo prefos, haú de fel' mais requeridos. * E nos autos CoIL I.

e da prifaó fe faça a execuçaó de fuas fa- fe fará declaraçaó, de como foraõ requ~_l1Um.I.

~endas, e·de feus Fiadores, e Abonadores. ridos nefta fôrma. E pofl:o que fe naó fa-
E em quanto naõ derem os penhores, ou ça efia declaraçaõ, o tal requerimento
naó foren1 prefos, naó feráó ouvidos com • ferá bafiante para todo o acima dito. E
embargos, nem Cufpeiçoés.E tanto que os nos bens de raiz, feráõ~itadoso marido,
derem,ou forem prefos ., feráõ ouvid-os fo- e a mulher; e nos máveis, o marido fó-
bre as fufpei~oes,e embargos,q alIegarem. mente~ E fendo aufentes, tirará apdfoa,
) , ~uefiz"
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que fizer a execuçaó, duas teil:emurihas e as fazer das lhes poderáó fer tjr~das a
filmmariamente, e conílando por elIas fua todo tempo pelas peífoas, cujas fora6, ou
aufencia, e que fe naó {abe lugar certo, por feus herdeiros, conl os frutos dó ,tem
onde efi:ejaõ, os requererá por Ediélos de po, que as houverem, pofia que pa{fe de
nove dIas, que fará pregar no Pelouri- quarenta annos: por quanto os havemos
nho do lugar da execuçaõ, ou em outro - por confiituidos em má fé., para que naó
lugar publico, {' os fará pregoar. E paffit.. poífa6 fazer feus os ditos frutos, nenl pre..
dos os nove dias, procederá na execuçaô, fcreveras propriedades.Ehaveráõ as mais
como fe peífoalmente faraó requeridos-. pena-s, que houvennos por noífo ferviço.

2 E os bens de raiz andarâó em pre- 6 E naó havendo quem lance, have-
gaó vinte dias, e os nloveis oitr} ; ,enl ca.. mos por bem, que, depois de corrid sos
da hun1 dos quaes fe dará hurrl pregãó pregoés, as peífoas, que fizerem as execu..
fomente, fendo prefente o Efcriva6 da çoés, poífaó lançar o que lhes benl pare
execuçaú. E pofio que os pregoés fe naó ceI', para fe tomar a fazenda em outra
clem continuos nos ditos dias, ficará6 as tanta quantia para noífos proprios, naó
arremataçoes valiofas, conw fe dirá no fe fazendo nel1as outro 'mayor lanço. A
Livro terceiro, Titulo: Das exequço~s. qual quantia ferá tal, porque noífa Fazen..

3 E as p~ífoas , em que fe fizerem as· da eReja fegura, fob pena de fe haver a di
execuçoés,feráó obrigadas dar lanç~dores minuiçaô, qniífo houver, pelas fazendas
ás fazendas, que lhes torem t:nettidas em das pe1Toas, que fizerem as execuçoés.
pregaô, do dia, que os pregoés começa.. . 7 E depois de tomad~s as fazendas
rem a correr, a quinze, dias. E naú os dan- para os proprios, fará6 notificar ás pef..
do, JU havendo lançadores, que lancem foas, cujas faraó, que dentro de oito ias
maL nelles, feráó os de- edores defapof.. paguem as quantias, porque foraó toma·
fado~ d~Ias, para poder livremente 1an.. das; porque naô vindo no dito tempo,
çar quem quizer. . naõ poderáõ mais allegar razaó algu.. ~. ,

4 E notificar-Ce-ha ás 1- Jlôas, a que nem embargos de nullidade, que poífa ter
fe arrematarem_, que em ·nL lhum tempo' a dita execuçaô, e arremataçaó ; nem Ce
as tornaráõ, a cujas fora~ , m a outras poderáó em temEo_algum chamar a leL'lõ
peffoas, que lhas tOrlJem por enda', nem e menos a amãade juG o. E
doaçaó, nem arrendamento, 11 m por ou.. feráõ con~rangidos , .que clem os titulos
tra via alguma, fob pena de perderem as. das fazendas, que fe ajuntaráó aos autos
ditas fazendas,amétade para qtl os ac.. das arremataçoés, e feráó enviados a nof..
curar, e a outra p~ra naifa Fazer. a. E as fa Fazenda, para neIlas fere. viflos, e fe
ercripturas, econtratos feráó nulIos; faI.. palfarenl as Provifoés necefIârias, para as
vo, fendo já paga nollà Fazenda .d - toda quantias ferem levadas em 'conta 45 pef..
a divida, naô fendo porênl por quita, ~l e foas,a ii tocar, e fe carregarem em receita,
lhes feja feita. E na Carta da arremata- fobre o Almoxafife,q fizer a execuçaó,fer..
çaô, re fará efla declaraça"'; e ,ce declarará vindo ainda o cargo;e naó fervmdo,fe car
'outro-h, como os devecures ficaõ dera.. regaráó fobre o Almoxarife do Almoxari- .
poífados, fob pena de o C fficial, que fiL.er fado,de qfor o Lugar, em que as fazend?s
a execuçaô, pagar pela fobredita mane ra eftiverern, para arrecadar o que renderem,
outra tanta quantia, como nella mon ar; do tempo, que forem tomadas em diante.
fendo Executor, e fendo Almoxarife~ naó 8 E as petroas, que fizerem as ditas
lhe ferá levada em conta a dita quantia. t:xecuçoés , faráfi logo arrendar as ditas

5 E nenhum Official de naifa Fazen- fazendas enl pregaó, a quem mais der,
rla , ~em dos Contos, lance prr h, nem nao fendo aos donos dellas, nem a feus
por outrem nas fazendas,que fe venderem parentes. As quae fe arrecadaráõ pelo
por dividas noífas ; nem fe lhe recebao os telnpo f6mente, ql~e efliver por correr,
lanços, pofia que outros lançadores naó ' das rendas do Almoxarifado, para anda..
haja. E provand ~fe que fizeraó alguns rem com os arrendamentos delle. E ás
lanços nas ditas fazendas, e lhes faraó ar.. pelfoas, a que forem arrendadas, fe notifi·
rematadas, as arrematasoés feráó nullas; cará,que as naõ tornenl, a cujas foraó,pa-
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Das execucoés, 'queJe faze111 nos que:devem 'á Fazenda" eYc. '6; '.
ra as poífuir por arrendamento:, p·...m pOl" nos autos) as execuçoés, as qllantias, e
outra maneira alguma, fob penà de cin- pr~ços, quelahça nas ditas fazendas, fa
coenta cruzados, amétade para noifa Fa- zel1do-[e as diligencias; e deCIaraçoes,que
zenda, e a outra, para quem os' accuh'lr. acima diífemos, nas execuço~s, que fc fa...
Do que {e fará termo nos autos, affigna... zem fóra da Cidade; e feu Termo: e pela
dos pela peífoa, a que for arrendada; e, fé, mefma ordenl fe rnetteráõ nos no{fos pro
fará.diífo' dec1araçaó no arrendamento. E prios. E as peífoas, cujas as fazendas to...
as peífoas,que fizerem as execuçoés, faráõ raõ, feráõ obrigadas dar os titulas del
carregar logo em receita as quantias, por-. ,Ias, que-, fe ajuntaráõ aos~autos das ditas
que foraó art~ndadas fobre o Almoxari- execuçoés, como acima fica dito.
fe. E arrendandb·fe logo, quando fe ar- 10 E mandamos a todos os Officiaes
rematarem, far-fe-ha hU.I11a fó rec::eit? das deJu!liga, q~l,e, tanto que alguma fentel1"
fazendas, e rendJmentos pelos ditos ar- ça,dada em favàr do Procurador dos nof..
rendamentos ,aos Almoxa.rlfes', dec1àrai1;;': fos feitos, 1l1es for 'prefenülda: , a deltl á
do-fe fempre ,nos autos das execuçoés a: execuçaõ com muita brevidade, deiítro
quantia, porque arrendáraõ , e como fo- de dous mezes, a ma~s tardai", do dia, que
bre elles ficaó carregadas em receita. . lhes forprefentada. E do dia 1 que a exe-

9 E nas execuçoés, que por noífas cuçaó for feita, a huhl n1ez, a mandem
dividas, fe fizerenl na Cidade, de Lilboa, pôr infl:rumento publico ao Procurador
e feu 'I'ermo, e derredor cinco legoas, ou dos noífos feitos. E vindo algul'na parte
no Lugar, e Terrno, onde os Contos efri- com embargos a eIla, os envi ráõ logo
verem, e derredor cinco legoas , hora fe- aos Defembal:gadores, que a [entença dé..
jaó feitas por mandado do Contador da- raõ, fendo as partesrequeridas,para os vi·
Cidade, ou pelos Executores das ditas di.. rem feguir. E as outras diligel cias, quaef..
vidas, que lhes forem carregadas em re" quer que 'lhes forem mandadas fazer, as
{:eita, andarâó os bens móveis em pregaó· fatáó' com muita brevidade, nos termos
tres dias, e os de raiz nove dias fomente, das Cartas, que fobre iffo lhes forem paf
pofia que por noft'ls Ordenaçoés nos ou- {adas. E haveúdo~fe de t'lzer as execu
tros Lugares hajaõ de andar mais dias. E çbés, ou diligencias nas Ilhas, mandaráõ
fendo as ditas arremataçoés affi feitas nos as certidoés o mais brevemente, que l'u
ditos tres dias, e nove ( guardando~fe em der fer, naõ paífando ~e oito mezes. E os
tudo o mais a fórma das Ordenaçoés ) fi- que affi o naó cumprirenl, pagaráõ pela
caráõ firmes, e vaho[as : e fendo cafo,que primeira Vez vinte c1"\.lzados para as deC
depois de corridos os pregoés, os tres pefas ,da ReJaçaõ, ou dá Fazenda, de que,
dias, e nove, naú houver quem lance nel- . a Carta, ou Sentença for; e pela fegunda,
les, havemos por bem, que o Contador feráõ fufpenfos dos Officios. E fendo
da Cidade (fazendo-fe as execuçoes por mo!lrada certidaõ aos Juizes de nollos
feu mandado) poífa lançar as quantias, feitos de como o tal Official recebeo a .
<]ue lhe bem parecer; e affi·os ExecutÇ>r~s, Sentença; ou Carta, e naó mandou a cer·, "
nas execuçoés, que fizerem peJas dividas tidaõ de como a cumprio,e executou nos
de [ua receita, çonl parecer, ç confenti- termos acima ditos, (naó fendo embar
nlento dp dito Contador,o qual declarará gada) mandaráõ nelles executar as dit~s

fempre eln hum termo, por elle affignadb ·penas.

•

T· I T u o
LJ.e como ti ~1~ReyJJi~'lente perteilce apoJel1t~l~ ,OI~lle1Jl,pqr ter idade defttenta Ou/M,S;

S Confelhos; ou Fidalgos, d-e gUÍ11a caufa,ouxazaõ, que tenha. E o qU,e
qualquer eflado, e preeminen-, quizer fer apofentado, appareça peífoal
cia que fejaõ, naó apofenten1 mente perante N6s, Ol,J perante noífos

algll~m. por muita idade, ou por outra aI- pfficiaes, a que pertenç~r ~ naõ. teildo in:-
'~lV. II. I . firmid~·

•
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enfirmidade, porque na5 po a peífoàl- Co?~dh~, para.ve"em ~omo fe Ú(~ a in.. '
menre vir. E fe os ditos OfIlc âes Vireln quiriçâõ, e ~ontral.arem, ou pórem con..
por afpeéto de rua peffoa, que 'póde ra- traditas ás tefiemunhas , fe'as tiverem. E
zoadamente fer de idade de fetenta annos, acabada a inquiriçaõ, feja t~'àzida ~os di
dem~lhe Carta, ,para fe tirar iriquiriçáô de' tos nolfos Officiaes, para a verem. E fe
tefieUll1nhas na Terra fobre a dita idade, por ena acharem prova,da. a idade de ~e.,

fendo cham.ados oJuiz, e Procura.dor do, tenta annps,denl-lhe Carta de apofentaqo~

"

T ITUL .0 " LV,.
Das pejJoa~ , que, deve,mJer havidas por l1aturaeq 1rdl~s R~)'llOS ..

·Ara' que ceifem as duyidas; que ',' no de Pay natural, e M~y efirange.ira, :C.
pódem fucceder fobre quaes pef.. ráó havidos por naturaes..
foas devaó fel' havidas por l1atu" 2 E fuccedendo, que alguns n0.4.LU'"aeS

raes deRes Reyilo de POltugal, e Senho.. do Reyno, fendo mandados por Nós, ou
rios delles, para effeito de gozarem dos' pelos Reys. no1fos (ucceifore A üLI fendo
privilegias, graças, mercês, eliberdades occupados em noifo ferVÍço,ou do mefmo '
concedidas aos natuJ;aes deIles, ordena- Reyno, oú hindo de caminho para o tal
mos, ,e mandamos, que as peífoas,que naú ferviço, haja6 filhos fóra do Reyno , e[
nafcerem neGes Reynos, e Senhorios deI- tes taes feráó havidos por naturaes, como
les,naó [ejaõ havidos por naturaes delIes, fe no Reyno nafceifem.
pofio que nclIes moren1, e reGdaó , e ca- 3 Mas [e alguns naturaes fe :f.1irem
fem COnl mulheres naturaes deIles ,ene!- do Reyno, e Senhorios delIe por fua von·
les vivaâ continuadumente, e tenhaó feu' tade, e fe forem morar a outra Provincia,
domidlio, e bens. I , , ou qualquer parte fós, ou com ruas fanii..

I I tem, nau ferá havido por natural lias, os filhos, que lhes nafcerem tora do
<> nafcido nefies Reynos de Pay efiran- Reyno, e Senhorios dclIe, naó feráõ hà·
geiro; e lVlãy natur-al delles; [alvo, quau- ridos por lla~uraes; pois ° Pay [e aufrn
do o Pay'efhartgeito tiver [eu domicilio, ' tau por rua vontade do Reyno, em que
e bens no Reyno , e nelle viveo dez au- narceo , e os filhos na,õ naCcêraõ llelIe.
nos continuos; porque eIl1 tal cafo, os Fi- . 4 E tudo °que nefia Ley Ce contêm,
lhos, que lhes nafcerem no Reyno, feráõ ' Ce entenderá nos Filhos legltilll0S,OU latu
havidos por naturaes: mas <> Pay eRran- > raes, porque quanto aos Efpurios ( cujos
geiró nunca' poderá fer havido por natu- Pays confornle a direito' Ce naó, confi~e.'
ral, pofio que no Reyno viva, e tenha raó) haú de concorrer em fUàS Mãys as
feu domidlio,por qualquer tempo que fe... mefmas qualidades, que por efi.a Ley [e
ja, como fica dito. E os nafcidós no Rey... requerem nos Pàys legitimos,ou natura S~,

" .
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Seja,I

Em qlle'~J1o?o} e tempoJefaz alguem vi~i;lizo, par~goZ'ar aos privilegios dos vizinhos.

Izinho fe entende de cada huma e.de feito viva, e more no dito Lugar, e
Ci4ade, Villa,ou Lugar,aquel- {eu Termo; ou fe em a dita VilIa,ou Lu..
le, que delIa, ou de feu Tern1o. -gar alguem for feito livre da, fervidaõ;, em

for natural, ou em ella tiver alguma di~ "que antes era 'poRo, ou for perfilhado em
gnidade, ou O'fficio noifo, ou da Rainha, elIa,por a~guni ahi morad.ot', e o'pedjllia--
ou 'd'algum S~nhor da Terra, ou d.o C~n': menta confirmado por Nós; porque em
c~lho detTa'V I11~" ou Lugar, e feJa ~ffi-, , cada hu~' deRes caf~s he po~ direito ha- .
C10 tal, porque raz~~~ament~"p'~ffavlvcr" .. yidO ~or vi~nho. '.

• p •



E,m ·que modo, e t~l1~p~ fe faz a~guel1t viz{nho, .para gozàr, e:rc. ó7 .
I : Seja tambem qúalquer na Ira!., ou dos :cafo declarados nefla Ley, nenhum

naõ riatllral de nbífos Reynos ha:vido por ·poderá .::r ,havido por yiz~nho, neIl) ·go..
vizinho dá VilIa, ou Lugar, em que ·ca,. zar dos privilegios., e liberdades de vizi4
-{ar cprn mulber da Terra em quanto ahi .11ho., ·quanto· a fel' exempto de pagar os
morar, ou onde ,tiver nlayor parte de·feus ; . Direitos Reaes, de que por bem d}alguns
bens com tençaõ, e vontade 'de alli mo,- Foraes,..e p.rivilegios dado..s '! alguns Lu...
raro E fe dahi fe partir, e for morar a ou- gares, os vizinhos fa:5 exemptos. ,
tra parte com {ua mulher, cafa, e fazen- ) E tudo,.<? que dit~ he, fe guardará
da com -tehça-õ de mudar o domicilio, e para ferem. havidos por viiinhos as pef.
~epojs torna~' a ~orar ao dito Lugar, on- foas fobreditas; ~alvo., fe por F~ral da
de am 'ói(ou , -·haú .ferá' havido por vizi~ Terra fo~ .ot;deI?~do Q c0!1t~ari~, porque
nho ,tàlvo. rJ:lorando abi por quatro annos entaó fe guardará' o contet'1do' no' 'til
contirni·adaniellte 'com [lia mulher, filhos:; .·Foral. . " -, .' _ . ~

e faze~da: os quaes acabados, queremós 4 Porêm ,"' n-a,õ he lloJfa tCI!çaó, .qu,?
que~fej~ havid~ por vizinho. . . . por. eíla Ley fejaõ e.m· alguma parte tir.a4

2' E fe'algum fe mud'.lr com-fúà mu.. · 'das as u[anças antiga~, d~.s Cidades ~ Vü,:,
lher, e'com toda'fuà fazenda, ou'a ma'yor' Ias, e Lugar.es.de poiros Reynos;.e Senh04.
parte. d~lla d.o :Lugar, onde era vizinho, rios, porqlle os rn.or~.dores delles faõ .ha
para outro' Lúga'r, naõ [erá havido por vidas por .vizinhos, .par~ foportar os en- ..
viz~nho do Lugar, para onde novamente' -cargos ,.e·fervidoé$ dos Conc~lhos ,'onde
fe for viver, até nelle morar'comfua mu:' faó· ·moradores~. -Porque quanto ao .que
lher ,. e toda ftia:fazenda, ou a:mar-0r par-· toca.a eita parte,.mandamos, que fe guar~

te .pella continüadanl'ente,-outros·quatro dem fu,as uf.an~as·, d~ que fempre antiga
an~os:' os qtl~es' at'àb'ados, ferá havido por mente .ufaráõ·, fem outra alguma iooova..
vi~i~ho , .ed'du tl~a" a]guma m·arteira , fóra çav, fem embargo ~efta Ley .

•
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~. - .. . . .. LVII..
Que oprivilegie/da exenipçtt'á" dado. ao morador da terra 1Ía~ prejudique ao Se/Z.~or de/la.. .

S·E por:os'R·éy's,.~qne ánteNós foraó, os Direitos Reaes, ou os· Direitos Rea,~s.
. oü por' N'ós' foi dada terra·a algum "':.' por fi a alguma peífoa, c~da hum dos mo-o

~ . Fidalgo, ou qualquer outra peífoa, . radores em eila for feito qe. ta1.qualidade,
com os Direitos Reaes , que .n.a· dita terra e condiçaõ , que, fegundo noLfas Orgena- '.
nos pertencem,. ou lhe forepl' dados os di-' çoés., ou os. Foraes. das t.erras, tenha tal·
r~itos fómente, e· depois foi ·.dado nova;;' privilegio, porque feja ex~mpto de pagar.'
nJente privilegi0 a algumas petrOas, qnaô.. alguns Direitos Reaes , o dito privilegia- '.
p'aguem Portagem: ou Direitos Reaes; dO;'gozará de feu privilegio, e exempçaõ,
d,os que j.í eraó dados ao·dito Fidalgo, tal ainda que o haja depois,que a terra, onde. c

p}i~.i1egio na~ ·p,rêjudi.ca~á a~ t~l.Fida]go!: he mor~do~" e.Direitos Reaes de,lla faraó.
ou p'eIfo~, a q )a a terra7' e .DIreltos Reaes, da.dos a ·.dIta peífoa. Pode-fe por exem4.
~dla ·e.raõ dadns~'E fe 'os ditos privilegios. pIo no que mora em terraJugade!ra, o·
fo.q"em dados., ahtes que foífem,dados ~.. qual ao,tempo, que foi daJa.ao Fidalgo;
teí-ra, e Direifos Reaes, feráõ güardados. ou a outra,peffoa, era piaõ, ou leigo, e
taó cump~idamente, como nelles for con- depois he feito Cavalleiro, ou Clerigo , e
teudo. Por.q.ue' em tal cafo a terra, e di- . pelo Foral dado ádita terra, o Cavallei
rei tos paIfaráõ áquelle, a que fbraõ dados ro, 9ú Clerigo l~e,efcufo de pagarJugada:
na maneira, em que a EI-Rey tinha ao cm tal cafo deve Cflda hunl dos fobredi
tçmpo que lha deo, e com todo o outro tos goz;ar do feu' privilegio ; ..a'ffi como fe .
eh~argo , que' ~irih.a ao tempo da doaçaõ~ l> tivdfe, antes. quç·a terr~ foí[e dadã ao
: ~, E declarainos-que., fe depois. que Fidalgo. Porqu~ em cada hum deíles ca-
~ terr~~da C.01:Ôa- dO'Reyno for dada Corri {os, onde algum por Nós he privilegiado,
.. , . Liv. ·11.··· -'. ..I 2 naó fó•
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naó' fómente lhe he dado por ós o pri
vilegio, mas aindà lhe he dado, e ncedi
do pelas Ordenaçoés do Reyno,e Foraes
antigos, dados aos Povoadores das terras
ao 'tempo de fua povoaçaõ pelos Rey.s ,

que as anháraõ. E per tanto, por tal·pri,.
vilegio naó fe faz aggravo á peífoa 1 a que·
a terra, e Direitos Reaes ~ella faó dados,
pois he conforme aos dit9s F orae~ , ,e Ot:
denaçoes do' Reyno.

. ..

I" T U "L.' e . L VIl'I.·
DO$privilegias c'Óceáiáas nos Fidàlgôs paraJellsLavr(ldores~mornáores,çnfeiros,e criac1(7s.

Andamos, que nas Cartas dos E fe em outras lavrarem, paguem, como
privilegios, que por Nós fo- os outros, e firv~õ por eilas tanto tempo
rem dados a 'alguns de noLro do anno, quanto montar na parte, que la...

Conü:lho, ou Fidalgos, fe ponhaó dIas vrarem fóra das ditas herdades encabe ~a
clallfulas: Que todosJeus Lavradores en- das. Os'quaes privilegiQs lhes feráõ guar..
cabeçados em.fitas herdad~s, e os caJeiros dados, ·depois que as Cartas por Nós ou
de fitas caJas , e ljuintas, ~Jeus mordomos , torgadas aos fobreditos fO,rem paífadas
e .criados, 'ljl,e com elles cOJZtil1l1adamente por nolfa Chancellada.
viverem, e osjer()iremfem engano, nem .I E os ca(eiros, que eíHverem em
malicia , jeja'Ó ifcufos de pagarem em pei- (uas quintas, e cafas, devem fer governa..
tas- ,jintas, talhas, pedidos ,ftrviços, em.. dos continuadamen~e, e a principal parte
prd/imos, ou outros alguns encargos, que de fuas vidas" por o falaria das fobredita~

por os' Concelhos , ou Lugares, onde forem peífoas, e miõ àevem principalmente vi-
, moradores, forem lançados ,; nem feja'Ó con.. ver. por outros nl~íl.éres, nem p~r gran
jlrangidos a hir com prifos,nem com dinhei- gearia de feus proprios bens.
ros; Itemftjaõ Tutores, nem Curadores,fn[~' ::'~'. 2 _ o_E quan~o. aos mo~doi110S, manda..
vo,fe as TutorIas, ouCuradorP.asjorem le- :, rnos,que em cád~ cafa,ou quinta naõ haja
gitimas; nem haja'Ó OjJicios do' Concelho ,'-mais quê hum; para gOzar defl:e Privi._

.J,;ft!o, ft flreJ1'l cada ·hum dos OjJicios de legio.... · . . .,
Juiz, Vereador, Procurador do Concelho, } E os c't-iados dos ditos Fidalgos,
..Almatncé, e DepgJitario do Cifre dos Or!" gozaiáô ddte,Privilegio, em quanto com
fàós '; nem pOl!ftm emfitas caJas de mora- elles viverem fómente.
da ,'adêga,s, nem eflrebarias, nem lhes to- 4 Porêm, por os taes Privilegias naô
memfeu paõ , vinho, roupa, palha, cevada, feráõ as pelfoas acima declaradas efcufas
lenha,galinhas, gados, beflas de fella, nem de pagar n'a Bolfa, nem de fervir Ra defen
tl'~lba,rda,Jalvo,Je as trouxerem ao·ganho, {aõ da Cidade, Villa, ou Lugar, e {eu
p~rljlle em tal caft naq devem fer ifCl!faS j Termo, onde viverem, nem no que toca
nem lhes tomemJells bois, carros, c4rr:-e.. -ao fazer, ou repairar muros, pontes, fon
tas, nem outras c0l1as doJell COlltrafitaS tes, e calçadas; falvo, fe exprelfamenté
~Ol~i~des.· .E. os ~avrad?~-es, para gozarem por mercê efpecial, qa alguin queiramos
do dIto'pnvilegIo, fento encabeçados em fazer,lhe outorgarmos que os feus Lavra
cada. 'hüma deifas herdades; e naó lavra- dores, cafeiros, mordomos, e criados, fe·
ráó em outras, fenaõ nas dos fobreditos. jaõ de cada huma deílas couCas efcufos.

._. T·· I T·UE O , LIX.·
Dos Privilegios dos Dejem1Jargaáores.*Col1.2.

num.I .•

•

Regedor .da CaCa da Supplica
ça·õ, Governador da CaCa da

Coll. r. . Porto, * Efcrivaõ da Puridade.,
num.I. e a pe{foa,. que fervir de Prefid~nte do

.
Defembargo do Paço, quando o houver,
o Chancellér mór, Defembargadores do
Paço, V édores de naifa Fazenda, Defem
.bargadores das ditas Cafas, e os noifó'

.socreta·



. no$. privilegios dos Defem~arcadtJr~$, (1 i
Secretarios-, 'e apdfQa, que comnofco vrarem {j as herdades, Ce peIm lavoura' l

, defpacha.as petisoés do Eflado, P~eíiden- que neIla~ fizerem, fe maÍltiverem a ma~

te, e Depu.tados da l\J.efa da Confcien- yor parte de fua vid~; e bem. am em (cus
cia e Ordens ~ Almotaçé nlár, ~fcr~vaó mordomos, e Epaniguados.
da ChanceUana da Corte, Efcnvaes da . 2 E nlandamos, que dos mancebQs,
Fazenda, naú paguem em ferviços, pedi"'! obreiros, e fervidores, affi homens, COlUO'
dos, empreílimos, fintas, talha~ , aduas,. n1Ulheres, que hOl1'ver nos Lugares, eJul
nem Qutros quaefquer. encargos ordena-. gados, onde elles tiverenl feus bens, as Ju
dos, que por os moradores dos Lugares,' fiiças lhes dêm, e façaó dar a eIles,primei.
onde elles' bens e fazenda.tiverem, forem 1'0 que a outrem,os ditos mallcebos,'obrei.
lançados, affi para N ás, como para ~s ~e" ros, e fervidores, pelas tax,\~ delfes Lu...

Co11. ~ ceffidades da guerra,* ou para prov~itej, e gares, .em modo q\le per falta ckl1es [eus
nUl1M.~ nece·ffidade dos ditos Concelhos, ou para bens, e herdades naó fiquem p.or aprovei

alguJIla COUfiol, C)ue lhes aconteça, ou ha~ tar. E ás Jufliças, que o affi ~aõ cum pri
jaó de fazer, pofia que fejaó coufas pias, rem, faremos pagar pQr feus ben~ Q daPJ ..
e a todos neceífarias, e proveitpfas; ali no , que por i{[o receberenl.
como fazimento,e repairo de muros, pon- 3 E havemos por bem, que todos.
tes, fontes, calçadas, caminhos, guardasi feus cafeiros, cri~dos, mordamos, e Epa~
e outras quaefquer coufas, que aos Con- niguados, qos fervem,quando os haó mi·
celhos pertençaó., por qualquer maneira fiel', e recebenl delles bem hlzer enl cada
que feja. Mas naó feráó efcufos de con- hum anno, am como capa., pelote ,. 01l

tribulrem para a abertura; e refazimento outra coufa femelhante ; e [eus Lavrado
de quaefquer vaIlas , e defpeza dellas ,do res-, e ho ens, que com elles viverem em
que lhes couber pagar pelo lançamento fuas cafas, e os fervirem continl1adanlen
çonforme ao proveito, que receberem; te, ou que delles receberem ca[amento.,
ªffi por nefle cafo naú haver lugar a ra- ou outra fatisfaçaó, tem ferenl acofiados.

. zaó de feus privilegios, como por no{fa a outrem, hajaó todas as honras, ,privile
Fa.zenda naó fer efcufa do ta.l pagamen~ gios, e liberdades, que para os feu~ haâ.
to. E ifio, quando fe mandarem abrir., e os Fidalgos, e os do noiro Confelho.
fintar a defpeza deUas por algumas pef- 4 E queremos que os que lhes Ia
foas em particular, por o proveito, Gue vrar~m fuas herdades proprias, empraza
Cuas terras recebem, e naú univerfal- das, afforada·s , ou em que tenhaó ufofru
mente, como obra do Concelho. to ".ou algum prQveito outro, que forem

I Outro-fi, mandamos, que feus ca" [eus cafeiros ·encabeçados, ou parceiros,
feiras, que efiivererri em fuas quintas, ou que lhes trouxerem fuas berdades,naó pa
lavrarem em feus cafaes, fem engano, e guem a Nás, ou a outra alguma pef1àa
malícia, fejaó efcufos dos encargos dos Jugada de paó , vinho, linho, nem de aI
Concelhos, e de hirem com dinheiros, ou gum outro fruto, affi eIles, como os que
çom prefos; e' de pagarem para a BoIfa , lhes as ditas herdades lavrarem, e apro-

eDil. J. onde para elles he 'ordenada; * e de fervi~ veitarenl por qualquer maneira, que as
n.2.c 3· rem conl os Concelhos, onde faó nlora- os ditos Lavradores tragaó emprazadas ,

dores,ou fenl eI1es,por Mar ou por Terra, afforadas; ou arrendadas a dinheiro, ou a
e de ferem Officiaes, ( naó fendo Offido,s paó certo,ou a meyas,terço, quarto, quin
deJuiz, Vereadores, Procurador do Con· to, ou por qualquer ol;ltra maneira que
.celho, Almot'\cés , Depofitario do Cofre feja, porque de qualquer maneira, que as
dos Orfaõs, porque defies Officios naó tragaõ, na6 pagando Jugada, he enl pro-
~fcu{a privilegio algl1nl ) [alvo, fe já eraó veito dos fobr~djtos. E f~ a.lgum lavrar
Officiaes dos Concelhos, antes que fo[.. algumas fuas herdades, pofio que nellas
íem'feu's cafeiros ; porque fe o eraó, qüe- naó feja encabeçado, por qllalquer ma
remos q~e' naó fejaó efcufos de fervir , neira que as traga, fe naó lavrar outra de
pofio que fej~'ó feüs cafeiros. O que todo., alguma outra pe{foa , fenaó as dos fobre
fe guar(,iará, naô fómente nO$ feus cafei· ditos, naó pague Jugada fem en1bargo
. os el1c~be.ç-ád(>s, mas airida nos que la- de qualquer deterp.1inas õ, que por arti-

. gos ge-
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.'- .

-



•

"

70 j .Li~rolegundo da'Ordenaçàõ', T,it.,) 9·' .~
gos geraes:; 9u,efp~ciaes, em ontrario os have ~?s em ~~n·a gHar~~;.e·defenf:. õ•.
diílo feja Qad'\. .. 8 E dos ~ncoutos; queremos."qu~rfe~ ·

) '. E tis Lavradores,q efHveré em fuas jaõ Juize's o.s Almoxarifes·,. ou Receb~

herdades en~abeçadas,eas lavrare~, naó dores, fe ~s -houver' nbs'Lugares, onde os
_ fejaQ cõilragidos a ter egoa,nem caval1o, , privilegios naó forem guard~dos.. ' E naó

nem l!les fej.aõ lançados/em embargo de' os havendo abi', felo·haõ osJuízes Ordi.
qualquer Regimento.,.ou l\tlat:J.dado noífo•. narios deífes Lugares. E affi. e huns-, co.. )

6 ~ . os feus cafeiros encabeçados ~' rilO de outros vh~áõ fempre as appeUaçoés .
mordomos, .amos,Epanigu~dos,eoutros, ' direit,amente aoJ~liz de noíf05 fe' s.' E .'
que com eIles viverem, naó fejaó Tuto- ifio,quando perante os ditos J ui'zes, e AI"
res., nem Cura.40res· de peífoas .algumas, 'moxarifes ,os 'quizerenl dema~dar. E que..
fitlvo , (e~dQ as Tutorl,as legi~imas ; nem rendo alguma peífoa deftas privileg~adas-; ,
pouzem com eIles , nem lhes tÇ)mem fuas que pódem1:razer feus contendores a ,COE4 ' ,

cafas d~ morada, adegas, eítrebarias, rou· te por nova auçaú, citar alguma pefr'Oa,'
pa, palh~" aves, befias,nem outra alguma por lhe hir contra o dito privilegio, ou
coura contra fuas vontades. para N9S , .pelos encoutos 1 o poderá citar perante
nem para a Rail1~a , J,>rincepe, Infantes, os Corregedores da- Corte do Civ l1aó
nem para outra~ algumas peífoas. fendo fobre coufa, que toque a l~e.tOs. '

7 E d~fendemos, que nenhuma pef.. Reaes. E fendo (obre coufa de Di ,os
foa de qualquer efiado 1 e condiçaó que' .Reaes, o citará perante oJ1:I1Z,1 \ y. i S

leja, oufe fazer força aos fobreditos; nem 'feitos. E tirandoinílrumentas d.... ,n:ravo
a fuas cafãs , herdades, bens, nem a feus 'fobre coufas de J ugadas , ou de lrtlto~"

homens, e.mulheres, gados,beíta,s, cafaes, ' "Reaes,viráú ao ditoJuiz de nOhOS feitos.
quintas, e lugares, llef?1 as outras coufas E fédo tirados fobre dutras coufas, viráS·
fl1~s, 'nem lhes faça I].1al, ·ou defaguifado, aos Defembargadores dos Aggravos.
nem lhes pouze em fuas cafas de morada,' 9 E queremos outro..fi, que poiFaó
adegas 1, eilrebar~as. Nem lhes t~mem a andar em beftas muares, {em embargo de
eIles, nem.a feus, cafeiros ~ e lavradores 1 qu'alquer defefa, que em conti"ario haja;
que elliverem eni (uas quintás , ,e caüie's e iífo mefi110 os que com eHes viverem,
encabeçado~ ~,b~ftas , rqupa, palha.' ga~i.... ou cavalgarem, ou os manwuem -nella.s a,
nhas 1 ou 9utras aves 1 e g~dos. N en:t lhes alguns Lugares., .. .
cacenl co~lhos,nenl outras alimarias,nem. . 1'0 Outro~fi, mandamos, que' ~ .
lhes coi,tem lenha, ,nem mad~ira em fuas' . quanto os {anreditos forem 11oífos O,ffi4

de&f~s ,. nem lhes façaó c~miBhos, ~lem ciaes ,·e os Defembargadores nas ditas
atraveífa'dquros pelas ditas fuas herda- nólfas Relaçoés alidarem, ou forenl ver
des, lavras, quintas, defefa$, ~ terras, ne'm ~ ftias fazendas, 'ou a algum Lugar por.nofa:
lhes pailem neIlas. E áquelles, que contra,' fó ferviço,ou 'mandado, naú poífaó fer ci·"
ifio, forem, e o CQntrario"nzerem, manda-, tádos,denlandados~nem accufados peran~

mos .~ todas asJuft~~as ~ -que lho naó c~rt- teJ~izes 'alguns por feito cive1, nem crime; ,
fintao,; -e .lhes façao emeI).dal~ toda a per- (alvo perante ás Córregedores da Gorte..
da, e damno, e mal, que lhes for feito, e' 'II Outro-fi fe algumas peífoas lhes
paguem m.á~s'a.N ~s os encoutos de feis foreiu obrigadas em alguma parte de Bof·
mil ~'eis, dos quaes nos praz, que haja a fos Reynos,:em ouro, prata", dinheiro, ou·
pe.ífoa,que os accufar dous mil reis, e otÍ-, outros bens m6veis)ou de raiz, por razaó'
tros ,dous m;il.reis haverá ~ Defembarga- de' ·contratos, 'arrendamentos, aiforamen.,·
dor,. poíto que naó àccufe ;' e o mais fe ar- _ t~s, penfoés de herdades, alugueres de
r~c~dará Rara 'noB'a,Camara. E manda-, cafas ,: heranças, ou outras couCas feme.
mos 'ao·s 'no{fós AIOloxarifes, ou Recebe- lhantes, e'os quizerem demandar, pode·'
dores ~os ~ugares., o~de ,os damnos fo- Io-haú fa~er perante,os Corrég.edores d;
rer;t feltos,q ~s recebao,e arrecadem par~ ~~rte , aos quaes mandamos, que ouçao
~os. r dos q~os fizerem, e forez:n contra r as partes, 'e.lhes façaõ jüfi:içaó _
Iílo 1 fob pena de o pagare;m de .ruas cafas; .12 E em quanto midan;m oceupa::'
por quant~noifa merce , e, vonta,de h~ de aos em nó11"o" fetvi~o )' (e· ,qui~erem' accu~

. . far algum
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(ar aJgua pe{foa por aJgu crime d coufa,q za,ó, po_ que os naõ cumptfraó', é guai-dá...
lhes toque,a qualhaja .deferaccufada fóra raó. E fe os. acharem culpados, ,ou negli
da.Corte,haven1os por bé,q poífaó accu[ar gentes, lhes façaó clnendar toda a perda,
porProcurador,pofio qpor noffas Ordena- e damno , que por iífo receberem, e n1ais
'Joés,{ejaó obrigados parecer peífoaIméte. lho efiranhem', como entenderem pot,di..-

,1,) ,E manda~os, que,. [e os ditos no[-' feito. E p'ofio que alguns tragaó mand'ado
fos Officiaes quizerem demandar algumas noifo, que feja contra efie privilegio, nau
Viuvas, ou outras peífoas (poílo que fe- lho guardem, por muito e{pecial que feja,

.jaõ miferaveis ) por dividas, e coufas, que porque naifa vontade be, de em todo lhes'
pertendaó haver, as .poífaõ demandar per- fer guardado efie privilegio.E fe aJgús ou
~nte os Corregedores da Corte. E fe as tros Officiaes no[[os; ou otlttas quaefquet
V.iuvas, ou o.utras quaefquer peífoas qui.. peífoas fc' otdé~de jufiiça; dlt puro feito" ou
zerem. demandar os ditos Officiàes ,: naó força lho quizeré quel:1rar;naõ lho cõÍ1ntaó.
feráõ obrigados refponder perante outros 15 E por fazermos mercê aos no{fos'
Juizes " nem Jufiiças , fe naó perante os Defembargadores das Caras da Supplita
ditos Corregedores; por quanto, o privile~' çaó, e' do Porto, e a fuas mulheres, nos
gio dos ditos noifos. Officiaes -·havemos praz que as mulheres, que faraó dos di..
p.or melhor, que. o das Viuvas" e de ou- tos De[embargadores, em quanto viuvas
tras algumas peifoas.E mãdanios,q prece~' forem, e ho'nefiamente viverem, hajaó , e
da a todos os outros, affi o dos.Efiudãtes , tenhaó todos os privilegios, e liberdades,
.e lVIoedeiros, como de outros quaefquer ii feus n1aridos por. razaó de [eus Officios
privilegiados, por [erê a Nós mais chega- tinhaó, affi-para [uas petroas, como para,
dos,e terê n1ais trabalho em noifo [erviço. feus criados,an10s,cafeiros,e lavradores,ti-

14 E mandamos a. ·todos os Juizes, rãdo [ómente os Epaniglfadcs,e q naó pof
Corregedores,Colltadores,e outros quaef.. [aó trazer [eus contendores á Corte, nem
'luer Officiaes de noifos Reynos, q.ue ill- á cafa dO' Porto; f.·üvo, nos cafos, ·em qas
t~iramente o cumpr'1ó affi , [em· en1bargo .outrasViuvas os pódê trazer.E mandamos
.de 'luae[ql1er n1andados noífos, que em aoChãcelIér mór,q tirãdo eítes dous caCos,
contrario difio forem dados. E qualquer lhes mande dar fuas Cartas de Privilegios
Official de Júfiiça, ou outra pf;ifoa, a qu~ em fórma, c;omo os tinhaõ [eus ln(Jrido~

ifio pertencer, e naú cumprir, e guardar .16 E qúando Nós por efpeci~l gra
efia noftl Ley, e Carta de Privilegio, gra- ça, e mercê concedermos os di tos: privi
ças, mercês, e liberdades, que affi [aó da- legios, e liberd~des a alguns Fidalgos, e
dadas aos ditos noif0s Officiaês, ou lhes outras, peifoas, havemos por bem, que fe
contra elles fOl: em pane" ou em todo, naõ exúmdau a feusEpaniguados;nem iífQ
mandamos aos Corregedores' da .Corte, me[mo par~ as ditas peifoas, por razaq
'lue 1~1es dem Carta, porque faça:ó citar dos taes Privilegios; nen1 os que com elles
perante fi o tal Julgador, ou: Official de cavalgarem:, ou os m~mdarem a algumas
Juíliça fem n1ais outra noifa licença, e partes, poderem andar em befias ml1are,S,
Guaefquer outras p'dfoas, que lhés contra quando for defefo,fe outro privilegio para
,ifto forem, em parte, ou em todo, e os di- iifo naó tiverem.E.tira.dos efies dous cafos,
tos privilegios' lhes naõ-'fizerem guardar, lhes mãdará o Chãcellér mór dar fuas Car
para que peífoalmente venhaó dizer a rá- -tas, com o traila'do dos ditos privilegios.

(

•

LX. " •. :

Que os Cavalfeiros na'Ó gO'J::em d~/Pt;ivilegios d,a Caval'arJajemJerem cOl!fir-
. '.mados, e terem ~ava!los, e. armas.* CoILT_

. '. . - . nurn..r.-'0:' S Cavalleiros para gozarem do cumprir. Por tanto mandamos, que affi
Privilegio da Caval1'.lria, fa<5" elIes, como ás pdroas·, a que dermos os '-

, " obrigados .ter armas " e: ca·val- ditos priv~legios, e lib.el:dãdc:s, naó lhes
lo,.par~ o..q:u~. árua honIa, e no[[o,f~r~9Q ,{ejaõ guardados, fe nao fi,zererri'certo, CC>-

~ ',; mo tem

/
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mo tem armas, e cavallos defhH: ,e que 2 B quando vierem requerer ~ COI1

naô andem a parcel'. E aquelle, a qúe mor- firrnaçao, traráô certidaõ affignada pelo
rer o cavallo, (ed obrigado comprar ou- Capitaó do Lugar de Africa, on~e forem
t1'o dentro de [eis mezes , do dia, que lhe feito~ Cavalleiros, de como fervlraõ con1
morrer, para poder gozar dos ditos privi- cavalIo, e ~rmas, e com dias efiivéraõ
legios; e dentro no dito termo gozará deI- continuadamente fervindo feis mezes ao
les, tendo as arÍ11as. E cada hum dos [0,- menos. A qual certidaõ ferá feita pelo
breditos, que pa{fur de felfenta annos, po- Efcrivaó dos Contos do dito Lugar, e af.
derá gozar do dito privilegio, pofia que ftgnada pelo Capitaõ. E fendo feito ~a

na0 t nba cava11o, nem armas. E bem am val1eiro na India, trará certidaõ do V Ice-
os moradol'es do Algarve, aos quaes t~," Rey, ou Governador das ditas partes, do
mos dado o dito privilegio, poflo que tempo, que lá feryio , e em que maneira;
piaés fcjaó , gozal'áô delle,. ainda que ar- -e 'ácerca difio naG lhe [erá recebida pro... T' .
mas, e cava~lo naó tenhaó; porque con1- va de teílemll1~has.* E.álem da dita ccrti.. C~'l:::
mummente os mais fervem por Mar. daõ, trartló inRrumento publico,dado por num'l"

I E Inandamos que,pofia que os Ca- auétoridade do Corregedor da Comarca,
vaIJeiros fejaõ feitos por no{fos Capitaés, onde viverem, ou donde for~m 'natl1ra~s,

c di{fo tenhaó [eus Alvarás, e de como de cujos filhos í:'lÕ, e das qualid~des de
os' nzeraó 'Cavalleiros por feus mereci.. ' feu Pay, e Mãy , e cujos criados fnó, fe
mentos, e pano que tenhaõ cavallo, e ar- tiverenl criaçaõ d'aIgumas pelfoas, para
nlas, naõ polfaô go'Zar de priviligio , e li- pelas ditas -eertidoés os mandarmos' def..
herdades de Cavalbda, fe naó tivereln pachar, como nos hem parecer. E efia
Carta de contirmaç.aô naifa, affignada prova, te a comfigo logo naó trouxerem;
por N ós,e [cIlada de no.ffo Sello pendente. naó lhes ferá recebida elll outra parte.

T T U .L o LXI. ·
º~e os Prit/ilegiados tellhao lallç(1s.

Amdamos , que qualquer pef.. lhe guarde por rerpeito da peífoa, cujo
roa , que de Nós tiver prívile- for, e com que viver. E d~es privilegia
gio, de qualquer forte que Ce- dos aqui declarados, [e naó tiveren1 ,as dí~

)a,' ou que o tenha por refpeito da peiroa, tas armas, asJufiiças da Terra os hajaú
com que viver, enl qualqt r mane.ira por devalfos , e naó lhes guardem os ditos
<Jue pelo privilegio da tal peífoa guarda- .privilegias,. E guardando-lhos haveráó as
do for, tenha lanç.a de vinte palmos, ou penas, que merecem os que e(cufaó pef..
d,ahi para dm·a em rua caí:1. E naó a ten- roa naó privilegiada, dos encargos,em que
do,naõ lhe reja guardado o privilegio,que he-obrigado fervir; e mais qualquer outra,
ti,ver; ora, feja dado a fua peifoa, ora fe que houvermos por b.em.

T I T U L o LXII.

•

•\ .
Do Privilegio dos Moedeiras da C.iclade de Lifboa.

Oft:o que os Corregedores da no[.. I Porêm, fendo os Moedeiras, e Of.
fa Cone po{faó conhecer das ficiaes da Cafa da l\'Ioeda [ómente de..
caufas dos privilegiados, havê- mandados por yiuvas,ou peífoas ~1.iferrt~

rnu~ por bem, que naó tomem conh<!ci- veis, conhecerá das caufas, em Gue os di~
menta das caufas dos Moedeiras da Ci- tos Moedeiras, e OfECiaes' da Mo~da f~
dade de Liíboa, mas as fenle~taó ao feu ( rem Reos , o Confervadof da lVloeda ; 'e

Coll.!. Confervador,* para eIle as defpachar,Go-' das, em que forem Auétores, e demanda~
num.I" mo for jufHsa. • '. r~in as Vil.1vas ] e pefioas l\1.iferaveis, co-

I ''''n lecerao



Dos Privilegios. dos Moe{leiros da Cidqde de LiJboa , 73
nheceráõ osJuizes dellas; por qujtnto o n1ero, o andará á prifaó dos Mgedeiro~~;
Privilegio' dos Moedeiras naú derroga o fendo o.c~fo para i{fo. E naú o.acl~ando
das Villvas , e pe{foas Miferaveis. no nun1ero do rol; o remeüerá áJuíliça

. 2 .E nos feitos da Alrnotaceria., fendo Ordinaria, perante a qual o prefo poderá
demandados, r~[ponderáo perante o feu all~gar [eu Privilegio, e pedir, que o re
~ol1ferv'ador da Moéda. . mettaó. E o OfficiaI de Jufiiça, que fizer
. ) Tanto que algum Moedeiro for o contrario, pagará vinte cruzados, amé
prefo:,~ou demandado por qualquer cafo, tade para. o Cabido dos Moedeiras,. e
porq,ue, fegundo fórma de feus privile- a outra para o HofpitaI de todos os SaIJ-
gios, deva fer reme.ttido a feu Conferva- tos.
dór·,. p~dindo elle a tal remiífaó no tem- . 5 E. o que dito he {e cumprirá, pofto
po,:em qconforme a direito a deve pedir, que os Corregedores da noifa Corte fejaá
mandamos ás nofTas Juíl:iças ,.q logo.o re- os que prenderem os ditos Moedeiros, ou
mettaó ao dito Confervador. E o Q·fficial, outros qua~[querJuizes, que defpacha..
que lhe naó guardar feu$ privilegios, pa- rem em Relaçaó, porque por fi Cós [em
gará por, cada vez vinte cruzad.os, améta- outro defpacho d~ Relaçaó .os remette
de' p.ara a parte, e a outra para. o Hof-. ráó, pofia que por feus Regimentos por
pital d.e .todos os Santos da Cidade de fi fós naó polfaó defpachar.; os quaes,
Liíboa. para dl:e effeito, have~ós por revoga-
, 4 E quando algum AIcaidG, ou Mei- dos. .

.rinho, ou outro Official de JufHça, pren- . 6 E queremos, que, quando o ColÍ
.der. algum IY.roedeiro da Cidade de Lis- fervador dos Moedeiras condemnar aI.,.
boa. dé dia, ou de nQite , po~ ~lgum caío, guns Officiaes , ou outras pelfoas nos en.-.
allegandõ-lhe,que he IVloedeiro do nume- coutos, por naô guardaren1 os Privilegios
1'0 'dos cento e quatro, que gozaõ do Pri- a algum dos ditos Moedeiros, que da tal
.vilegio, poíl:o que logo lhe naó moíl:re ~ondemnaçaó naó haja appellaçaó, nem
,di{fo certidaõ, .0 levará prefo ao Confer- . aggravo para a ReIaçaó, e o ~ito COl1:-
·vador primeiro, e naô a outra algumaJu- {ervador dê fua {entença á execuçaô. E
{liça, para perante o dito Confervador (entindo·fe as ditas peifoas, que nos en
moíl:rar, como he Moedeiro. E elle· verá coutos foqtó condemnadas, aggravadas

iO rol dos que filô Moedeiras (que deve nifTo, fe foccorreráõ a Nós, para mandar
ter .em feu poder) , .e achando·o no nu~ mos ver, Ce faõ aggravados., ou naú.

.,.

. . ,

T I: r UL..... o LXIII.
Dos' Privilegias dos ReJlaeir'os ael-Re)).~

I, •:ry. Odos' os Rendeiros, que. no,lras
. .- rendas tiverem, fejaó efcufos

· , ' . de com elles poufarem, nem
• I lhes tomem d'apofentadoria fuas cafas de

morada,adégas,celleiros) eHrebarias, nem
lhes feja ton1ado roupa, paõ, vinho, azei
te.,' galinhas, palha, beíl:as, nen1 outra aI--

· gum'a coufa [ua, contra fua vontade. E
· mandamos a· todos os Apofen.tadores de
noífa Corte', e dos noíros.Reynos, e Se
~horlos, e1ásJuíl:iças', e peif<;>as, que para
lira poder' tivetem, que affi o Ctlmpraó.,

" , ..: Liv. II.

CcB. r.
num. I.

e 2. e
{oh pena de cáda hum,que o affi naó cum- CcB. z.

. d d mil' , nU1l1. I.pnr, pagar por ca a vez ez reIs,ame-
tade para os Captivos, e a outra para o
Meirinho, ou Alcaide, e feus homens,que
fizerem eíl:a execuçaó. A qual ferá feita
por nlandado dos V édores da Fazenda,

: que di{fo conheceráó nos Lugares, ·onde
eftivennos, e ao redor cinco legoàs ; e to..
mando-fe em outras partes as ditas cou
{as aos ditos Rendeiros para algumas
apofentadorias, fe fará a dita execuçaó

.PC?r ~and,!do dos no{fos Contadores das
'K Comal;-

l'
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omarcas,cujos lVIandados os l\1eirinhos, raó dt dos perante os Contadores, fendo

e Alcàides cumpril'áõ com diligencia, [ob Rendeiros, e a lide for já contenada ao
r pena de pagarem outro tanto, por cada tempo, que deixáraõ de fel' Rendeiros,

vez_ que os naõ cumprirem. E além difto . naó remetteráó aJuizes alguns, inas per
poderáô os ditos V édores da Fazenda, e ante eIles feráó findos, COI1}O Ce duratre (.)
Contadores proceder cótl'a huns,e outros arrendamento ..
com pena de pri[aó, e degredo, e outras 4 E Ce algum depois de fel' conde
quaefquer penas, que lhes parecer nece[- mnado por [entença, em que [e deva fazer
faria, para [e o fobredito cumprir. E man- execuçaó,. fe fizer naifa Rendeiro, far·
damos aos Corregedores da Corte, que fe-ha a execuçaó da fentença por manda..
mandem logo dar á execuçaó os ditos do do']ulgador,que a deu. O qual, outro
Mandados. fi , conhecerá dos embargos, que pelo di..

I E affi, havemos por bem, que poc. to condemnado forem púftos á execuçaó
faó. andar em beRas muares, fem embar- della, ou á arremataçaõ -dos penhores. p~..
go de nolfas Ordenaçoes, que em contra- rêm os defpachos, que o talJulgador dêr,
rio poífaõ fer feitas. E poífaó eIles, e [eus nos taes feitos, elle os mandará rlotificar
Requeredores trazer as· armas,que quize- aos Contadores das Comarcas, e Offi
rem, affi de noite, como de dia, nos Lu- ciaes, fobre que as taes rendas carrega..
gares defefos em toda a Comarca,em que rem, para proverem niífo , fe for neceífa
forem Rende~ros , e lhes naó fejaó toma- . rio,e requererem o qu.e lhes parecer noIfo
das, falvo, fendo. achados que fazem conl fervíço. E naó o fazendo am os ditosJ1.l1..
ellas o que naó devem. gadores , haver.[e-ha por eIles toda a per-

2 Outro-fi, queremos que os ditos da, que á naifa Fazenda por iífo fe Ce
Re.ndeiros fejao efcufos de fervirem em O'uir.
guerras, e armadas. E· fendo eIles chanla- b; E fe algum,[endo noifo Rendeiro,
dos, ou requeridos por algumas peífoas, for condemlJado por fentença dos V édo·
ou Senhores,com que viverem; eftará .em res de noífá Fazenda, ou Juizes della, ot

fu~ efcolha hirem,ou naó. E para iífo naó Contadores das Comarcas, e depois da
feráõ coníhangidos, em quanto durar o dita condemnaçaó deixar de fel' Rendei.
témpo de [eus alTendamentos. 1'0 , a execuçaó da tal fentença fe faça por

) E mandamos,q o Contador conhe- mandado de quem a deu. E fe fe vier com
ça dos feitos dos ditos Rendeiros; affi no embargos á dita execuçaó, ou áane·ma
crime,como no civel; convem a faber,nos taçaó dos penhores, feráõ am mefmo def..
crimes,que commetterem,depois de fetem pachados por quem deu a fentença.
Rendeiros, éIl1 quanto durar o tel11PO de 6 E [e no' Lugar naõ houver Conta
feus anendamentos. E naó gozaráõ defle . dor,para conhecer dos feitos acima ditos,
privilegio nos maleficios, quaefqu~r que e houver Almoxarife, eIle fó conhecerá
fejaó , cOll1mettidos antes de ferem Ren· delles " fem nlais hirem ao Contador. E

. deiros. E nos civeis gozaráõ detle privi- fe ahi'naõ houver Contador, nem Alma
legio em todos os caCos, am'os que tive- xarife, qualquer delIes, que mais perto
l-em nafdmento, antes de ferem Rendei-. efiiver, donde for commettido o malefi
rbs " como durando o' tempo de [eus ar- 'cio, tomará C011hecimento delIe, ou onde
rendamentos, fe já naó eraó citados per- o Reo for morador, nos feitos cíveis. E
ante outros Juizes , antes de ferem Rell- o aggravo, ou àppellaçaó, Gue fair d'an
deiros. O que haverá lugar, am nos cri.. te o Contador, ou AJmoxarife (que naó
mes,como nos civeis,em que forem Reos; forem de noífas rendas, ou que dellas de
porque nos em que forem Aué\:ores, naó pendaó) naú hir~ ao Contador, nem aos
gozaráõ defle privilegio. E ifto, naó [en- V édores da Fazenda,ouJuizes del1a,mas
do os taes cafos fobre noifas rendas, e ~e hirá ás Julliças ,a Gue por Ordenaçaõ,e
que o conhecimento pertence ,aos Offi-. e direito houvéra de hir, fe os Juizes da
ciaes de noft'l Fazenda, por RegimentOr Terra de tal feito conhecérao.
.de feus Officios,e noífas Ordenaçoés. Os -7 E o R.elldeiro de noífas rendas,
q,uaes feitos cri es, e civeis, em que fo- que naõ chegarem á 'luantia de vinte ~i1

reIs,



.. Do Privilegio dos Rendeiros deZ-Rey. 7)
reis, nao gozará de privilegio algum de os autos e procedimento ferem nulIos·.
noífo Rendeiro'. I I E porq algumas peífoas, por naó

8 .E mandamos aos Contadores, e pagarem a Sifa , ou por prejudicarem aos
Almoxarifes, e quaefquer outras peifoas, Rendeiros em fuas rendas, lhes impedem
que em [eu Lugar conhecerem, qne naó a arrecadaçaó dellas , e os ameaçaõ, e a
d~m Rendeiro algum, que for prefo por frontaõ com palavras, mandamos, que
feito crime fobre fiança, nem fobre fia- / peífoa alguma de qualquer qualidade que
dores Carcereiros. E fazendo o contra- feja, {obre o arrecadar de noífas rendas,
rio, incorreráõ nas penas conteudas no naó ameâce Rendeiro noifo, nem lhe fa..
quinto Livro, 110 Titulo: Que na'Ó ft)a ça, nem diga injuria tal, porque poífa re..
dadofobrejiança prefo porfeito crime. Po- cear de requerer o que lhe cumprir nas
rêm, fe o crime, porque for prefo , fendo ditas rendas, ou perder alguma coura del..
provado, na-ó merecer mais pena, que las. E o que o contrario fizer, havemos
dous annus de degredo (naó fendo offen- por bem, que o Rendeiro lhe po{fa en..
(a de Oflicial deJu{Hça ) pode-lo-haõ dar campar a dit.a renda no ponto, e eitado,
em fiança, na quantia, que lhes parecer; em que a tiver ao tal tempo; e mais pa..
porque a parte, e aJufl:iça efl:ejaó {egu- gue trinta mil reis para o dito Rendeiro,
ros. O que faraó,quando a renda, de que pelo ganho, que nella podia ter, e feu tra..
o dito prefo for Rendeiro, em outra ma- balho, tendo a tal peffoa bens, por onde
aeira {e naó puder bem arrecadar. fe poílà tudo haver. E {e tanta fazenda

9 E defendemos aos V édores da Fa- naó tiver, toda a que lhe for achada, lhe
zenda, affi da Corte, como aos mais do {erá tomada para N 6s , pelo no{fo Alma..
Reyno, e aos Juizes dos feitos della, que xarife, {obre que a tal renda carregar: o
nem por auçaó nova, nem por aggravo, e qual a tomará em paganlento, e de{con..
appellaçaó, e infl:rumentos, nem por ou- to da renda ao Rendeiro. E além diffo fi..
tro modo algum, tomem conhecimento .cad: ao Rendeiro re[gúardado [eu direito,
de feito crime, que a Rendeiro perten- para demandar fua injuria. E o conheci
ça, pofl:o que feja maIeficio commettido ll1ento de tudo ifl:o , queremos, que per..
no Lugar, onde elles efl:iverem ; mas dei- tenç21 aos Juizes de noífos feitos da Fa
xem o conhecimento di«e> ao Almoxari- zenda, na Cafa da Supplicaçaó, e ao re
fe,ou Contador, fegundo a dedaraçaõ [o- dor cinco legoas ; e nos Lugares mais a
bredita; CLIvo, fendo de injurias feitas aos fafb.dos, aos Contadores das Comarcas, e
Rendeiros fobre a arrecadaçaõ de no{fas aos Almoxarifes, onde naó ef1:iverem os
rendas; porque defl:as conheceráó osJui- Contadores, com appellaçaó, e aggravo,
zes da Fazenda pelo modo, que fica dito para os ditos Juizes de no{fos feitos. Po
em feu Titulo. E bem affi, naó tomaráó rêm, [e o tal Rendeiro tiver a renda por
conhecimento de feitos civeis, que fejaõ annos, nao a poderá encampar, fe naõ
entre partes, e naó forem de no{[as ren- naquelIe anno, em que o cafo acontecer..
das, nem dependerenl dellas, {ob pena de E fendo a renda de quarenta mil reis para
tres mil reis para a parte contraria. E fe baixo, ficará em arbitrio dosJuizes de
a parte os naó quizer, feráó para os Capti- noífos feitos, darenl-lhe dos ditos trinta
vos. E os autos, que perante elles fe pro.. mil reis da encampaçaõ a quantia, que
ceifarem, feráó nullos. lhes bem parecer. E o Rendeiro em

10 E defendemos ao Contador, eAI- quanto naõ for julgado por fentença final,
moxarife, que nenhum delles tome conhe- e a parte naó quizer tomar a encampaçaó"
cimento do feito, que pertencer a outro, correrá a renda até fer julgado.Epor affi a
{ob a dita pena de tres mil reis, e de correr, naÕ fe fará prejuizo a [eu dir~ito~

FIM
Do Segundo Livro das Ordenaç ?s.

Liv. II. K 2 ,COLLEC..
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LiY·4· da SupplicaGa.<5'1 fol. 6).

Em que caIos os Clerigos~ e ReligioJos haó de refponder per
ante as Jujtiçasfeculares.

Ao §. 13.

A L V A R A,
Em que fe recommenáolt a obftrvancia do

Concilio Tridelltino. '

vernados pela direcçaó , e affifiencia do
Efpirito Santo; e a efpecial obrigaçaõ,
que os Reys, e Princepes tem de affifiir
em favor, e ajuda de fua jurifdiçaõ a to..
lfas as couras, que convem a guard~r a

U EI-Rey faço faber aos execuçaõ dos Dçcretos dos ditos Con':
que efie n1eu Alvará vi-. cilios approvados, e confirmados pelos
renl, que, confiderandú a Summos Pontifices, principalmente, quã
obrigaçaó, que todos os do pelos Concilias lhes he encarregada, e
Fieis Catholicos devem .por Letras dos Santos Pontifices encom..

...... ter em guardar a obfervan~ mendada a obfervancia, affiíl:encia, e aju...
cia das coufas ordenadas da, para effeito das coutas conteúdas nos

pelos Santos ConciUos Ecumenicos Ge~ ditQs Decretos delles. E vendo a mercê,.
raes, legitimamente arprovados por au~ que naifa' Senhor houv por bem de fa...
aoridade , e ordenança da Santa Sé Apo:. zer a toda a Chriíl:andade em llC?ífos tem.
fiolica, ~ dós Summos Pontifices,que'pre... pós no ajuiúalnento, pr retro, e conclu
lidem' n~lla, por .fer~m dirigidos. ego.. ' faq do Sagrado C,oncilio Tridentino, Ge~-

ra1"Ecu-

NOVA ADDIÇAO
AO

LI R O 1·1.
, c.....

DAS üRDENAC,OES
DO REYNO.

T I T U L O - I.

Que fe têm expedido para ºgoverno da lujtiça, de/de oanno de 1603.,
cm quefe publicou a no'va comptlaçaõ das Ordenaçoés do Reyno,

até o prefente anno de 1746.. '

•
COLLECG'AÕ I.

,DA8L·EYS
. . .

EXTRAVAGANTE-S,
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78 - Collecçaó I. -das Leys Extravagantes,
ral, Ecumertico,co1Jvocado prim~iraD)e~'~" e .Avi>, no fobredit-€> Çel1~ili9:rridentino,

te peIo ~apa Pauld ~!!. d~~oa Il)~~pri~, n~~ f~m!~te_aj~~.~ndo_~folrnni~~de, e
na Cidade de Trento, e proTegUldo de- frequencla do dlto'"-Sagraao ConcdlO com
pois na dita Cidade pelo PapaJulio III: feus'Em~~xadores,Pre)adosde (e.us- Re-y
otitro-.fi. de boa:mernoria , finalmente nos, Theologos, e CanonHl:a:s,q~e enviou
concluído na dita Cidade pelo Papa Pio a elle; ~as 'p~ocurand~, ~ zelando quan
IV., ora na. Igr€ja de Deos Preíidente;..! to lhes fbi póffivel a obediencia da~S~nta

con1 grande numer01 e frequenç:ia de Cal'· j' F~.:Ap-of\plica,;_~ ~a n:~~m~.S~ " .Cabeça
deaes, Patriarchas, Arcebifpos, Bifpos, e . ~e toda a uníverfal Igreja; é a reformaçao
outros Prelado Seculal'es,-e. Re-gulares, tios abufosde'todos oS'Efl:ados deUa. Pelo
cQm grandç concurfo .de Embaxadores. que, alleg~ndQ taó obligatorios, e taó.
ao Em.perador ~ Reys , Princepes, e P~- fil~tos exemplos, enviei ao dit? ~o~ciIio,.
tentados- da- Chriil:-andade, fen'do'Preíi- cÕti~ua:do no tempo do dito Papa.P){)IV.
dentes no dito Concilio os CardeaesLe- - o meu :J?p'1baxador, e encommendei aos
gados, em nome de S. Santidade, e orde- Prelados de meus Reynos, que conforme
nandç> fe fizeífém neIle tántos DeéretO-s ," ",ao que devi~õ á: '[tia râílorar;obdgaça5
por ferem to.dos Santos ,.affi no que toca- _ foifrm a eIIe. E [endo-I?e ·enviadf\ pelo di·
va ádoutrina, e coufas de no{fa Santa Fé tq no{fo muito Santo Padre a Bulla de
Catholica, como 'no que convem á refor..- Ct>nfirmaçaó dos Decretos .do dito Con
maçaõ~~os ãbufos, que m todos_ os Efl:a- çilio ':Fridéflcino,rcom o Livr?"> em q4~
dos da Chriílandade, e da:Igreja C(ltholi- ~âos vinhaó íri1preifos, e autbenticqs, pe..
ca, pela malicia, e perverfa corrupçaõ do .di ao Cardeat·.Infante, me~'Tio , Que,c.~..

.D1undB-, foraó·introduzidos., e. depois au· . mo Legado, qtíe era de S. Santidade..ne
gment~dos pela n~gljg~ncia,e rem!írá_ex~:-_. fies meus ~eynos, e S.enl~o.rlos ,.e Arce
cuçaó 'das couíàs Ol:denadas pelos Sagr.a- bifpo Metro.politano·,·défl:a Cidade oe Lif..
dos Cà11Ónes-,-e Dêcretos 'des .s-an~os Con. ~ boa,mandaife'inlprimir·fieln1ente--O'Livro
cilios Ecumenicos geraes, a peti'Jaõ do 9i.. ,dos ditos !?ecretos,e publicar a dita Bulla;
to Concilio, e in{l:~ncia -do .-ditos.. Leg...a~.. a .qual foiJolén.emente lida,e publicada na.
dos roraó todos' confirmados, approva- Sé deíla Cidade em minha prefença, pelo
dos, e mandados guardar, e dar á d.e:Vida "',Càrdeal, 'e dos Pre.rados,eâ~ muita gente,
execuçaó por .noífo S. P. Pio" IV. naó- fó· '-affi de minha Corte,como da dita Cidade.
mente p..or feq D~çreto confif1:ori.al.authé- E pqrq Eu defejo muito, q o dita Conci
ticado,e impre{fo no fim do Livro dos De- . lia [e dê muito inteiramente. á· fu-a' devida
cretos; mas além di{fo por fua BulIa pU-J'~ execuçaó, e que por parte de minhas J u
blica, ~ folemne, dada em Roma a 26. d,e !l:iç~s, affi da minha Çafa da Supplicaçaõ,
Janeiro defl:e pr.ctfente anno. E confidê- ·>e Çivel, como em todas as mais Correi
rándo Eu ,àlém dà ·obrigaçaó geral,. que çoés, e Pr9vedótlas de meus Reynos, fe
os Reys, e Princepes Cb~ill:aõs temos de q'~ t.o~o o favor, e ajuda á boa guar-da 1 e
procurar, ajudar, e favorecer.a execuçaQ cumprimento dos Decretos do dito Cc;m
dos ditos Decretos, Eu a t~nho muito par, cílio ; m~~o aoRegedor da Cafa da Sup
tic.ular, affi pelo Santo zelo, coiu que O'S plicaçaó., e ao Governador da Cafa do
Reys' defl:e R.eyno, meus, auteceífores; Civel , e'a quaefquer oti~rO$ Officiaes~,''e 
procuráraó fempre areforinaçaõ dos abu, JuHiça·de ineus Reynos,e$enhorlos,que,
[os, e a pureza,e efl:abalecimento das GOU't fendo requeridos pe10$ Prelados ácerc~ da
fas da noifa Santa Eé Catholica, malldan., execuçaó fobrepita, dêm todo o.fav'qr, e
do fempre aos Sagrados Concilios reu~ ajuda .para o dit'o effeito ; e quero, e man
Embaxadores, que nelles em fe,-:!s nomes, dO', q\le em.todas as Cafas fobreditas" e
e do [eu Reyno affi.fl:iífem; c.omo pel~..eG nas Chançellarias da' Correlçaó de' todas
pe~i~l e:emplo, que'para fazer ',0 mefmo as Comarca!) deíles Reynos,.ç Senho~'l'Osp

ceJxarao de El-Rey Dom Manoel , ' meu r fe traílade efia minha Provifaó, depOJ~ d~

Bif-avô,no Concilio Latererienfe 'derra<1ei: p.ublicadá neIlas:' e·mãd0.ao meu(~hanc~l1

r0-1 enl tempos d 'Papa.JulioII.,~~,e"Leaq lér'mÓ'~ ," qúe a··faça publicar.tia C.~laTiçe~

;XX.,e ~l-Rey~D.Joaõ III.;m~u'Seúhofj la~ia" ~ ,eóvi~·.i~to.dos'- OS"G:olregepQr~s Q
. ,~ trailado



PRINCEP~

E u o Pdncepe, como Regente, e
Governador de!l:es Reynos, e Se

nhorios, faço faber aos que dl:e Alvará
virem, que tendo confideraçaõ ao que fe
me reprefentou pelos Officiaes da Canla-.
ra da Villa de Coru~he em razaõ do pre
juizo, que refuIta dos Clerigos, e Bene
ficiados trazerem de renda, terras, herda-

Ao LviroJegando das ~rden çots, Tit. · 79'
tr-a{lado della, foh meu felIo, e Ce fignal. des, e C mmendas, e outras. fend~ ;, e
Pantaliaõ RebellQ a fez em Liíboa a 12. para q ceífem asmQl.efrias" que. com,i{tp
de Septembro de 1564. E eLl:a fe regiíl.ará padecem meus vaífallos, e o €f-candaIQ
nos Livros da Cafa da Supplicaçaó , e do publico, e damnos,que:recebem os..Djte i.-.
Civel. REY. tos Reaes; Hey por bem, e me pr.az,) qtl,e:,

Ao §. I g. neJ;}huma peífoa arrende terr.as-~ heJ;dades.J:-
A L V A R A, e Commendas a EcclefiaH:ico algum, cÓin

En). 1lfeft determinou,gueJe naô arrendem cóminaçaõ de perdimento das rendas, ap
terras, herdades, ou Commelldos a pef plicadas para a Camara Real, e fe proce-
roas Ecclfjiqflicas. der, como contra os que defobedecem a

·r n1eus mandados: e dl:e Alvará fe guarda-
Liv. 5. das Leys d<l Torre do Tombo, lo!. n· ,
Liv. 5. do Detembargo dQ Paso,lot. 1. rá, como Ley , regiftando-fe na Chance!-

lada, e aonde mais for n~ce{far'ro , na qual
ferá publicadQ, como as mais Leys ; e po
fio que feu efftcitó haja de durar mais de
hum anno, fem embargo da Ordenaçaõ
do Liv. 2. Tit..4Ó.. em contrado. Manoe1
do CoutO o fez em Liíboa a 2". deJu~

nho de 1670. Jacinto Fagundes Bezerra
o fez efcrever.

T I T UL o VIII.
Da ajuda do braçofecular.

Ao §. 2.

A L V A R A, lados tiraífem tambem devatTa partkiJlar
Em lfJe determinou, fi as Jz!fliçasficl/lares dos cafós, que nefl:a materia lhes apontaf..

'!ffljljJ}em aos Prelados, eJeus V jjitado- felTI, para Eu os mandar cafligar, como •
res ,110 lf toca ás vjjitas; e faz.e11do queixa foífe ju{tiça: a que mandei refponder , q
110 Paçojàbre a reformaça'Ó dos cqJlumes, contra os que impediaõ as denunciaçoés
fi lhes ddirafim outra injormaçaõ. mandaria encarregar aos ditos Correge-

Ley 17- das-Cortes del-Rey D.Joaõ o IV. dores 1 e mais Jufl:iças deífem toda a aju
da , e favor aos ditos Prelados, e feus Vi..,

N. J.EU EI-Rey faço faber aos que efle fitadores; e que,quando os exce{fos pedif
meu Alvará virem, que nas Cor- fem devaífa particular, recorreífenl ao
tes, que celebrei ne{ta Cidade de Defembargo do Paço, para eu na materia

Liíboa em 18. deJaneiro de 1641., a que nlandar prover, como cumpriífe ao fervi- .
mandei refponder no de 1642., e con.. ço de Deos, e meu. E vendo ora as ra
firmei no de 1645-, me propôs o Eflado zoes, que de novo me reprefentou o dIto
Ecclefiaflico deíl:eReyno,no Capitulo 7., E{tado Ecc1efiaflico, na replica, que m~ .
CJ.ue o rernedio das vifitas contra os pec- fez fobre eRe particular; Hey por bem de
cados publicos, Ce enfraquecia com falta- declarar, que, quanto á affiftencia, que
rem provas a elles , em refpeito dos pode- pedem, de que os ditos Corregedores das
rofos, que intimidavaõ os denunciadores, COD)arcas , e mais Jufiiças lhes affiflaõ, e
pedindo-me, mandaífe amparar fua jurif- clem ajuda,quando de fuas peífoas tiverem
diçaõ ,ordenando aos Corregedores' das neceffidade, eíl:á baíl:antemente prOVIdo
Comarcas, que, quando foiTem por Cor- pelas Leys do Reyno, que he minha ten
reiçaõ , 'devaífaífem das peiToas , que nas çaõ,e vontade fe obfervem ne!l:e particu
ditas vifitas offendiaõ aos denunciadores, lar muito inteiraméte,e c . todo o favor
e te~tnl.lnhas i e 'lue á peti~aõ dos Pre-' das Igrejas. E nlando, e qu~ro , que fa-

. zendó
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80 . ~o1tecçaõ I das heys Extravagantes;
. zendo-fe queixa no Defembargo·do Paço prirá in eiramente, ··como neIle fe contêm:.

.por algum' dos ditos Prelados fobre refor.. ' o qual {e regHlará nos Livros da dita Me-'
maçaó de coftumes, fe lhe defira logo fem fa do DefeI?Jbargo .do Paço,para fe ter affi
informaçaõ doCorregedor,nem outro Mi- entendido. Gafpar de Abreu de Freitas. o
niflro algum, naõ havendo razaõ particu- fez em Liíboa a 27. de A~ril de 164'7. Pe-

·lar .pára o contrario.E eí1:e Alvará fe cum~ dro -de Gouvêa de Mello o fez ~fcrever.
REY.

I TU' L·'O IX.·

. AL,VAR'A,
pàra que os Meirill!zos,nomeados pelos Pre

:lados do Re)lJ1o,pqjJa'Ó trazer varas hrmz
ces, recorrelldo para çfte dfeitó ao De}
emhargo d.à ~aço.

Ley 19. das Cortes de El-Rey D.Joaó IV.
~

Dos cafos mixtifori.
Ao §. 4. ,

ViIIas .mais ·populofas, puddfem trazer 
varas brancas. na fórma, que fe ufava , e
efiava concedido nos Arcebifpados,e Rir...
pados do Reyno; porq fem varas eraó me
nos temidos,e refpeitados ; e tendo confi..
deraçaõ ás razoe s , qfobre e!te particular
fe me reprefentáraõ: Houve por bem de
declarar, qaffi como fic!> advertido para
prover en1 favor das Igrejas fobre h.aver
lVleirinhos nos Lugares, aonde houver
Vigarios d~Vara,e Arcipréítes, affi o fico
tambem, para lhes conceder a iníignia da
vara branca, qpede~, fobre o que reCOf
reráõ ao Defembargo do Paço (como
fempre fe fez) , aonde fe terá refpeito ás
razoés,q al1egarem/para que fe lhes defira
com todo o favor, qparecer neceífario f
boa adminHhaçaõ daJuftiça. E efle Alva..
rá fe cumprirá inteiramente, como nelIe
fe contêm. Ga.fpar de Abreu de Freitas o
fez em Liíboa a 28. de Abril.de 1647. Pe
dro de Gouvêa de Mello o fez e{crever.

REY.

N. I. ----- U BI-Rey faço faber aos que efle
meu Alvará virem, que havendo
viito nas çortes, que, fe· celebrá-

raô neita Cidade de Liíboa .() anno de
164I.,a-que lnãdei refponder no d~ 1642.,
e confirmei no de 45., a réplica, que o
EItndo Eccleíiaftico me· fez {obre a re
paíta 7 que fui fervido dar- á propofl:a,
que"m~ olfereceo no Capitulo 12. ácerca

. d.e haver lVIeirinhos nas Cidades, Villas,
~ Lugares, em que havia Arcipréftes, e
Vjgarios da Vara,para boa adminHtraçaõ
da J uftiça EcclefiaíHca ; pedindo-me de
l~OVO, lhes concedeífe licença,para que os
Meirinhos, nomeadc;>s pelos Prelados nas

T .U L o XI.'
.De q,ue COlijas ,as Igrejas,. e peffoas Ecclejiafticas _naó

pagaráõ Direitos a EI-Rey.
Ao §. I. .

das Eccle-hai1:icas, e as ter mandado ver,
e confiderar efla mateda por MinHhos
de Letras de toda a fatisfaçaõ, e inteireza
Com a ponderaçaõ, q~le pedia negocio taó
importante; fui fervido refolver (confor
mando-n1e com o feu parecer) que nos
arrendamentos das rendas EccleíiafHcas,
e Commendas de frutos certos, f.e deve a
meya Si{a; con10 tambeni dos frutos in
certos, arreridados do primeiro de Agofio

~m dial1~

U EI-Rey faço faber aos que efle
meu Alvará virem,que por quali
tq,tenr1o confideraçaõ ás duvidas,

que. fe tem 1110vido fobre a Sifas das·ren-

'.' A L V A R. A,
. Bt!1 quefi determinou, que das rendas Ec

cltjiqfiicas defrutosJe deve .me)'a Sifa,
e dos arrendamentos de.frutos incertos,

.fe ha de lançar por arhitros.
Liv. 5. do Defembargo do PaSo ,f~t. 221.

N. 1.-
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REY.

A I~ V A R A,
Em que fedeterminou, que em nenhum tem-
. po fi plld~Jle accreftel1tar a quantia do

encabeçament{) das SiJas ; e os Correge
dores cqfligqjfam os excejJos , e vexa..
çoês dos OjJiciaes.

Ley 4. das Cortes de El-Rey D,Joaõ IV.

.Ao LivroJegundo das Ordel1.~çoés·, ';rito 11.. 8Í ,

em diante, por ferem em effeito vendas, que o Eftado dos Povos dos r1etlS Rey·"
na conformidade dos Artigos das Sifas nos me19reprefentotl no Capittflo 67. nas
Cap. I. §. ).4., e 5., e que nos outros ar- Coáes, que fe celebráraó -nei1a Cidade
rel1cJamentos de frutos incertos, feitos an- de. Liíboa em 28. deJaneiro do anno de
tes'do mez de Agofl:o, deve fer'a Sifa por 1641., a que mãdei re[ponder no de 164~.

Arbitras na fórma do Cap. 4)., que foi Cobre o tributo das Si[as; pedindo-me o
Concordata com os Eccldia{Hcos, como tiraífe de todo, ou modificalfe , ceifando
tambem referem os DD. do Reyno, e ex.. as guerras; e que fe naõ u[aífe dos Arti"
prelfamente re[olveo a Provifaó,que eflá gos, e Leys feitas fobre ftm éobrança, por
no principio do Regimento do encabeça. [e evitarem as exorbitancias , e vexaç-oés,
mento das Sifas deite Reyno, fazendo" que os Póvos padeciaõ. E porq 08 Reys
mençaó da Provif.lô, fi foi paífada eln 16. meus anteceífores naó defiríraõ a eJ1a·ma..·
de Dezembro de 1566.,que he ame[ma, ii teria nas Cortes, em que lhes foi propoíh,
fe refere no Cap. 43. Pelo que mando a pelas razüés, que nella fe declaraõ: I-Iey
todos os Provedores, Corregedores,eJui. COlJl tudo por bem de lhes conceder que
'zes de Fóra das Comarcas defles meus daqui em diante fe naô accre[centem elU
Reynos,e a todos os mais Officiaes,e pef.. tempo algum encabeçamentos das Si[as;
roas , a que o conhecimento deíl:e penen· e que os Corregedores das Comarcas nas
cer, que na fórma referida, cada hum nos Correiçoes, que fizerem conforme feu
feus diíhiétos, façaó dar á execuçaó eJ1a Regimento, a façaõ com os Almoxarífes,
minha Refoluçaó, e cumpraô, e guardem e Executores" e muito, em panicular fe'
muito inteiramente efl:e Alvará fem du.. informem, e inquiraú todos os annos das
vida,nem contradicçaô alguma;o qual va- exorbitancias, e vexaçoés , que acharem
lerá, poJ1o que naó pa{fe pela Chancella·. fe cómettem por quaefquer Officiaes das
ria, e [eu effeito haja de durar mais de ditas Sifas, fazendo autos, e provendo cú
hum anno, fenl en1bargo das Ordenaçoés todo o rigo!" de Juíliça, de maneira que Ce
em contrario: e efl:e Alvará ferá regiflado evitem todas as moleflias, e vexaçoes de
no Livro dos Regifl:os dos Decretos,'~ meus Povos, nà arrecadaçaó dellas; para

. R€gimelltos, que fervem no Confelho de o que lhes dou toda a. jurifdiçaó no cafii·
minha Fazenda, e nos Livros da Camara go dos ditos exce~os. E outro,-íi ~al1do .
de cada huma das Terras,aonde for remet- a todos 0$ De{embargadores, Correge.
~i·do. Joaõ de Almeida afez em Liíboa a dores, Juizes, eJuHiças, Officiaes, e pe[..
)' de Novembro de 1688. annos. lVIartinl Coas de meus ReYllOs,que cumpraô, e fa.
Teixeira de Carvalho o fez efcrever. çaó inteiramente cumprir o que, por efl:e

REY. Alvará ordeno, o qual valerá, como Ley:
feita em Cortes; e o Chancellér mór o·
fará publicar na Clíancellaria, e enviar
pelo 'Reyno Cartas fob meu Scllo , -e feu
figna1;e fe regifiará nos Livros do Derem..
bargo do Paço, Caíà da Supplicaçaó , e
Rel~çaõ do Porto. Garpar' de Abreu de
Freitas'o fez em Liíboa a 26.. de Abril de
1647. Pedro, dç Gouvea de MellQ o f~z

efcrever.li. 2. EU EI-Rey faço Caber aos que, ene
AlvaI~á yirem, e o conheciment.o

delle pertencer, que, havendo refpeito ao

, Liv. II. L TITU-

I

y,

. .



•

oI~
•

TI
Collecçao I. das'Leys 'Extravagailtes,

..

Dos COn'l1nendadores, e Cavalleiros das Ordens de'N. Senhor.lel1/,
Chrijto, San-Tiago, e Aviz.

A' Rubrica.

•

AIJVARA,
Em quefe determinou, que.as p~.ffoas , qll.e

forem providas em tenças das Ordens,
as lm-caráô, fendo provIdos em Com
melldas, 'ainda que qJfi na'Ó vá declarado
110S Padroês..

Liv. z. das Leys da Torr.e do Tombo, foto 121. verf.

N. L U El.,.Rey, como Governador, e
perpetuo AdminiRrador,que fáu,
das Tres Ordens Militares de N.

SenhorJefus Chrifio, San-Tiago, e Saó
Bento de A viz, faço faber aos que efia
minha Ley declaratoria virem, .que, con
fidetando eu o muito que minhas rendas
Reaes da Corôa de Portugal eRaõ ,carre
gadas de Teriças, affi por merc'ês,que por
nlim eflaó feitas a diverfas peífoas em vi
da deIlas, como pelos Reys meus ante
ce{fores do dito Reyno, a huns com cIau
fula de as largarem, quando forem provI
dos de Commendas, e outras coufas, que
vagaó, para eu prover em pelfoas bene
meritas, e outras eRarem dadas fem a di
ta claufula; e como a principal coufa, .
com que minha Faz~nda fe póde hir der..
carregando defias Te.nças, he o proyi
menta das ditas Commendas, faz' ndo-o
com obrigaçaõ de largarem as dit t, Ten
ças, e nefia fórma na5 poder fel' nas ditas
Commendas conl as Tenças,que e"fiaó da
das fem a dita c1aufula, porque feria íim.o
nia; e para remedio difio: Hey por bem,
e Il!ando,que todas as.Tenças, de que da
Gui em diante fizer mercês a quaefquer
pdfoas, inda que feja fem hir expreífada .
a 'dita claufula de as largarem '. fendo eU
fervido de as prover de Commendas, ou
outras coUf.1S, que vagaó, para prover em
peífoas benemeritas nos Padroés das di
tas Tenças , fe entenda que vai nelles po
fia, e que lhas poderei tirar, dando-lhes

r

Commendas equivalentes nas ditas 01'''
dens, e que eira e entenda fel' fempre mi
nha ten~aó, e vontade, pofio que naó v~

exprelfamente declarada nos ditos' Pa..
droés. Pelo que mando, que efla minha
Ley fe cumpra, e guarde effeél:iyamente,
fem embargo de quaefquer outras Leys,
Ordenaçoés,'Regimentos, ou Provifoês,
que em conttario haja,porque todas,e ca
da huma por íi , hey por efta por deroga
'das. E mando que nenhunla tenha força,
nem.vigor, po~o que dellas. fe naófaça
aqui exprelra mençaó, e derogaçao; e
que efta valha, poRo que feu effeito haja
de durar nlais de hum anno, fem embargo
da Ordenaçaó, que Q contrario difpôem;
e Ce publicárá em minha Chancellaria
mór do Reyno, e fe regiHará nos Livros
deIla, e de :n1inha'Fazenda,c nas mais par
tes neceífarias, para que venha á noticia
de todos. Gafpar de. Abreu de Freitas
o fez eUl ,ralhadolid a ). de Janeiro de
1606. 'O Secretario Luis de Figueiredo
o fez efcrever. REY.

A L V A R.A,
Em quefi determinou, que as pejJoas , lífo

rem providas em C'Ómendas , lla'Ó podem
T_equerer· melhoramento das que tiverem
com opretexto, de que rendem menos da

./otaça'Ó, em que Ihesforâ'Ó dadas.
Liv. 3, das Leys da Torre do Tombo,jol, 44'

E u El-Rey faço L'lber aos que efle N.
. Alvará virem.7 que vendo como de

alguns annos a efia part.e cofi:un1aõ as pef·
{oas, qlle me requerem Comm'endas, por
;erem prome{[1s delIas, e por haverem
fervido em Africa, depois de eflarem fa
tisfeitos de feus lotes, e aceitado as Com
mendas, elU .que os provi, e gozarem Cem
rendimentos, fazer novas petiçoés , em q
dizen1 que as ditas Commendas naó ren·
clero as quantias,em CJue lhes faraó dadas,
neUl chega.õ á promeífa, que lhes efiava
feita, no que ha alguns fraudes, CJue con
vem muito obviar-fe : Hey por bem, e
.mando, que nenhuma peffoa, que for

. defpacha-

~-"". .
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No anno de 1.64 j .. r6. de !vIayo te p'affOlt olttfO' Íe 4 "

melhante Alvará Cu o mefl1.10 thcor, o qu~l [e acha no
livro 4- dots Leys da Torre dO" '.fon1bó,fvl. 176. vere

A L V A R A,
Em 1uI!Je deterl11íltoit , lJue ti .Jli/Z dos Ca

valfeitos·trollx"tVfe vat"a,e lhe 'lJJi/ljJjem 0$

..Alcaides, e .lvlârillhospor ti/rllo lzas mi
dicncias.

Lrv.. 7' d~ Supptlcac;aô ;jof. '210. verD

E
~ 'u ~1-:t~y faço' Cabet a.os ~ne effe N. 4.

.. AI~ara v"lr~m 1 que €U ~ouve por
b.€m m~ndar fepar~r o . argo deJui~,dos
Cavallell:o~ das Tres Ordens Mihtáres

" .t j deChri~

Ao Livrofegpndo das Ordeliaçoes, Tit. 12. 8J -.. "

em ex~cu'1aõ defla minha Provifaõ; e de
ou u:as antigas;pa{fadas [obre a mefrna ma~
teria, naó prendaõ, nem deixem prender

. aos- ditoB Freires por mandado dq dit)
Arcebifpo, nem de oUtro n~nhum Prela
do; nem 'conCtntnõ; qpor rua ordem} nem
por {eus Vigarios , e ViCttadores , e Offi.
ciaes dos ditos Prelad0s fejnõ vexados;
nem pre{os, fem para iHà verem meus eCo
peciaes mandados, como Governador, ê
perpetuo Adminiflrador , que fou das di
tas Ordens, {alvo, fendo achados em fra"
gante deliao; porque em tal cafo guarda
níó as J uO:iças,que os acharem, o qu~ di{~

pôem a Ol'denaçaó; e em outra maneira
naõ .. Mas antes mando, que em todas as
coufas tocantes ás Ordens as favoreçaó,
e confervem , e aos FreireS'dellas, para q
as graças, privilegias, e i[ençoés, que tenl
por Breves Apoílolicos,lhes nau fejaó de"
fi-audados: e fendo algum dos ditos Frei..
res preÇo contra a fórm~f deíla minha Pro
vifaó, o faráã logo {altar, donde quer que
eO:iver pre{o; e iO:o fem duvida, nem em
bargo algum,com apercebimento,que 'aos
que o affi naú cumprirem, fendo-lhes té"
querido por eila Provifaõ, ou peja copia
della affignada por dous Deputados do
nleu Tribunal da MeCa da Confciencia, e
Ordens, mandarei caíligar com.as pCllas,
que me parecer: e eíla quero que valha,
tenha força, e vigor, como {e fo{fe Carta
feita em meu nome por minl affignada,
fem embargo da Ordenaçaõ, ou de qual:
quer outra Ley, Regimento,ou Provifa0
em contrario. l\tlarcos Rodrigues Tino
co a fez em Lifboa a II. de Outubro
de 16}o. REY;

ALVARA,
Em queft determinou, que as Jlifliçasfi

cu/ares amparem, e a~fenda'Ó as Ordens
]f.i/itares, e peJloas deI/as, da vexaçaô
dos Ordinarios.
Liv. 3. das Leys da Torre do Tombo,/o!. I7~'

: 'defpachada com Commenda, e aceitan
do-a em cumprimento do {eu lote (pofia
que renda menos) poífaó requerer melho
ramento do em que lhe ior dada; fil1vo,
fe eu lhe fizer mercê da tal Commend~ ,
até {er provido da de que tiver promeífa,
porque n'eO:e caro fe lhe .cumprirá; nenl
taó pouco [e lhe dará tença alguma de
minha' Fazenda em refeiçaõ di{fo pelas
caufas, e razoes, que {obre i{fo mandei

;conGderar; e para que ifio venha á 'noti
cia de todos os que tiverenl femelha'ntes
pertençoes, mandei paíI::1.r efie Alvará,
que (e publicará em minha Chancellaria;
e depois diífo fe guardará na Secretaria
dos deCpachos, para conforme a eIle fe
cumprir eRa Ordem inteiramente; o qual
hey por bem, que valha, como Carta)
fem :embargo .da Ordenaçaõ, que.o con
trario difpôem. Francifco Barboza o fez
em Madrid a 3o. de Dezembro de 1615.
o Secretario Francifco de Almeida" de
,Vafconcellos o fez e[crever. RE:Y.

~-. '."

I

. EU EI-Rey faço Caber aos que efl:a
.{ ',N Provi{aó virem, que havendo man

dado ver as razoes de queixas, que Ma
noel Maraboto Salvago , Freire profeffo
dO Habito de San-Tiago, Prior, e Juiz da
Ordem da Comarca de Alcacere do Sal,
enviado a mim pelos Deputados do meu
Tril?unal da Mefa da Confciencia , e Or
dens, me fez do Arcebifpo de Evoça ácer
ea dos procedimentos, que tem, e intenta
contra as Ordens lVlilitares, ~ pe{foas dei
Jas: e tendo refpeito a que o dito Arce..
bi{po de Evora excede muito das ordens,

.que tem; e fer iuao, e devido applicarre
meqio efficaz, para que as Ordens naó re
cebaõ aggravo com (eus procedi~lel1tos;

Hey por bem, e me praz, que asJllfiiças
feculares (fendo requerídas) acudaõ á
protecçaó, e defenfaõ das ditas Ordens,
l1aó p~rmittindo, que o Arcebifpo as op
prima. Pelo que mando a todas as J uCH..

. ças de meus Reynos, e Senhorios', 'lue
Liv. II.

,

,



A L'·V A R A".' ,
Em lJuefe de~erminpu ,.que oJuiz dos Ctt·

z:al!eiro.s ,naó JahfjJe fora a iJ.ilige,ncias,
porfe na'Oftrvir porJulVtituto a l~ IJC-

,.J,cupaçao..
. Liv. 9. da SUPI>1'icasaõ l foto 60.

/ . .
84 ·Collecçaó 1.-dás Leys Extravagantes,

<.1 e 'ChrHlo,"'San-Tiago,e Aviz) do e Cor. ' ás ditas Ordens. do dit:o Officio te fervír .
reged,Ol-. do Crime de minha Corte, ~ que ~o~ fubfl:itut.os, por naó terem ill~ei.ra l~O,.
andava annexo,e ~ncarregar delle'o lIcen- tlcla dos Elhlos, E{l:atutos .,. e,PnvI1egIQS
ciado Baltliazar J acome do Lago, do meu dellas, por onde Ce devem, e haõ de go·
D'efembargo, e Defembargador da Cafa verllar; pelo qual rcfpeit9 acontece de 01'

da'Supplicaçaõ; e para q':le o dito cargo dinario; e'"he neceirario pararem o.s nego.
fe íirva, e exercite com a auéloridade;que cios de mayor importancia,. e quàlidade ,;
COl1\~em, e de maneira que nas couras,que Hey por bem, e me praz, que o dito Juiz
p<?r elle corren1, e houverem de correr, daqui por diante naõ feja mais occupado,
je faça toda a boá diligencia f Hey por' nem enviado a diligencia. alguma do meu
bem, e me praz, que o' dito Defembarga- ferviço·fóra deRa Cidade, nem féja a iRo

.dor BalthazarJacome ,·.e os mais que da- coníl:rangido, para que fe dê con1 ilfo , e
qui em diante lhe fuccederem no dito car- com affiftir fómente á fua obrigaçaõ nas
go~"tragaõ vara, e que os lVIeirinhos, e materias tocantes a elIa, todo o expediell·
Alcaides defia Cidade ~ quando o dito te, que convem, e celfem os ditos incon
Jiiiz fizer audicncias, affifl:aõ a'ellas por venientes. Para o que 'mando ao meu Pre..
turno, -hum cada femana, aos qu~es pa- fidente,'e Defembargadores do Paç·o, e a
r~ i{f<? poderá mandar.recado, 'para que quaefquer outros. MinHhos meus., a que
aíIi o cumpraõ, e façaõ inteirame'nte : e tocar, que o cumpraó affi inteiramente
111Urido ao Regedor da Cafa da Suppli- felu duvida' algun1a,que a ilTo ponhaõ,por
caçaó ~ e aos J?efembargadores deHa ~ fer iflo o que mais cõnvem a meu ferviço,
que, cumpraõ, e façaõ inteiramente cum.... e ás ditas Ordens, e áboà adminiílraçaõ
prir eite Alvará, COll10 nelle fe contêm; da J utl:iça. E para que venha á noticia. de
o qual fe regiRará no Livro da Cafa do todos, e confiar ~to nlodo, en1 que ~ouve
deCpaçl10 do 'Defem~argo do Paço, e·no 'por b.en1 mandar prover nefie particular,
da dita Cafa da Supplicaçaó, em que Ce Ce regiflará ~os Livros do Defembargo dQ

. regiílaõ {einelhantesAlvarás; e valerá, Paço, e ,nos da Cara da Supplicaçaõ, e
co~o Carta feita em meu nome, e por aonde mais cumprir; e valerá, como ~ar.

mim affignada, fem embargo da Ordena· ta começada em meu nome, por mim affi·
çao em contrario. Sebaíliaó Pereira o fez 2'nada, e palTada por n1inha Chancellada,
em Lirooa a 9'. de Dezembro de I 6 ~ I. poHo que [eu effeito haja de durar mais
J~aõ da Cofia o fez efcrever. REY de hum anno, fem embargo das Ordena-

• çoés, que Ü' contrario difpôem. Paulo Fi
No AnnoClç IÓ3Ó. a,9. deJulho fe pa:lfou outro gueira O fez em Liíboa a 15. de Outubro

femelhante Alvará com o me[mo theor,o qual fe acha
no livw 3.das Leys da Torre do Tombofol.20Z. ver!: de 1616. O Secretario ChrHlovaõ Soares

o fez efcrever. . ' REY.

. ,

A-J~ V A.R A,
)1.m queJe determinou, lJue os COTn171ellda

dores, e Cavalleiro~ pagqjJem dizimos
,t/.os bens patrimoniaes cOlifJrme a pcjJe,
lJue oCahido tiver de os perceber.

N. 5· F U EI;-Rey faço faber ~os que eíle, , d' r. Liv. II>. das Cortes Dcl-Rey D.Joa~ IV.
. ~ Alvará virem, que ten o cOl'1udera-
çao aos muitos .fnconvenientes,que reful- D U EI-Rey faço faber aos que elle N.6.
t~lÚ' 'de' o Juiz dos Cavalldros das Tres J~Alvará virem, que nas Cortes, que
Ordens Militares defies nleus Reynos fer, celebrei nefla Cidade de Liíboa em 28.
occupado, e enviado a diligencias de meu de Janeiro de 1641.,a que mandei ~·efpon..
fcrviço fóra defl.a Cidade, pela falta, q\le der"no de 1642., e confirmei do de 1645~,
eom a. ftIa aufencia faz no exercicio de " me propôs o Eaado Ecc1efiafl:ico no Ca-

'.,feu Officio,em que convenl affifl:ir peiroal- pitulo 6.,q os Reys D. J oaó o III. D.Se"
,}Lente pela.s C0D nuas, e ordinarias OCCll- bafiiaõ', e D. Henrique dec1arár;aó por
p,ujoes dellé, e O: prejuizó, 'que fe fegtle fuas Prov!foés, como lV[efires da Ordem

, de Chrifto,

"
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.Ao Livro [egp.ndo das Orde1ft!çoés, Tit. 12. 8,
de Chritlo, que os Conl~endad0res naó tar cQm fua Santidade da ultima deterrrii. '
tinh~6 prívile'gio para deixarem de pagaf naçaó Cobre efia duvida, do qllal Alv'-lrá
o dizimo dos bens patrimoniaes : e que e- o traílado he o feguinte. \.
fiando affi alfentado em Juntas, que de- " Eu El-Rey faço faber aos que eRe
poi,s fe fizeraó,e as Igrejas nefia poífe con": "Alvará virem " que o Deaó, e Cabido
tinuada por muitos annos pacifica, e jufii- "da Sé deRa Cidade de Lifboa, me en
ficada com o direito, e refoluçoés,que por " viáraó dizer,que alguns Cómendadore;s,
tantas vezes fe tomáraó, dêra principio a "e Cavalleiros da Ordcm de noífo Senhor
novas duvidas a imprelfaó dos privile- "Jefu Chrifio,fe levantáraó a nao querel1
gios da Ordenl de Chrifio, na qual exten- "pagar dizimas do paó,vinho,azeite, ga
diaó os bens da dita Ordem, e Commen- "dos,frutos,e de todas as mais novidades
das aos bens patrimoniaes, fendo o Breve, " de fuas proprias herdades,vinl~as,e pro
em que fundavaó efia novidade,muito an- "priedades, e de feus gados, e creaçoés,
tigo,. e o meCmo,que os Commendadores " e de outras coufas fuas proprias, qu~
tinha~, quãdo fe declarou pelas ditas Pro- " naó faó bens, nem rendas de fuas Com
vifoés que eIles naó tinhaó tal privileg~o. " mendas, nein da dita Ordem, de que
E porque naó parecia jufio,que fe délfe ás' "por direito, e cofiume o devcm pa..
Igrejas efia molefiia , havendo precedido "gar, eítando elIes enl po{fe de mui
tantas, e taó qualificadas Refoluçoés ; e "tos annos de lhes pagarem os ditos
que fem ferenl Ol;lvidos Ce perturba{fe a "dizimos , allegando as taes pe{foas, que
fua pólfe, e direito,e fe dé{fe caufa a hum "faó dello ifentos por bem do privilegio
taó notavel prejuizo , como refllltada da "da dita Ordem,que diziaõ ter, e que io
imprelfaó dos privilegios; vendo-fe inl- "bre i{fo pendiaó algumas demandas;
preira, e dada por averiguada huma que- "pedindo.m~que os manda{fe manter .enl
fiaó de taes circumfiancias, me pediaó "fua po{fe: e vifto feu requerimento ~

mandalfe declarar, que com a nova im- "Hey por benl, 'e mando aos Corregedü-~

preífaõ fe naó fez prejuizo ás Igrejas, e q "res, em cujas Comarcas pertencer a~
fe rifcaífe a extenfaõ , que dos privilegios "dito Cabido arrecadar ,os ditos dizimos,
fe fez aos bens patrimoniaes, por fe en- "que, fendo requeridos pelo dito Deaó,:
contrar com o direito, e minhas Refolu- "e Cabido,bu feus Officiaes, ou Rendei
çoés,no que tambem fe prejudicada a mi- "rós, (cada hum enl fua jurifdiça5) e
nha Fazenda nas Comnlendas Meíl:raes, "confiando-lhes, ouvidas as partes, a que
e dizimos. A efie Capitulo fui fervido "tocar, fummariamente,que o dito Cabi...·
mandar refpol1der, que para tomar ultima "do eíl:á em po{fe de haver, e lhe paga
refoluçao nefia materia do privilegio, e "rem os ditos dizimos, os matenhaõ na
ifençaõ dos dizimas, que pertendiaó os "dita po{fe, confhangendo os ditos Cõ-.
Cavalleiros das Ordens IVlilitares nos feus "nlel1dadores, e Cavalleiros da dita 01'...
bens patrimoniaes, era necelfario ferem "dem, que lhos paguem, poíl:o que já fQ"!
ouvidas as mefmas Ordens, o que manda- "bre. efie cafo pendaõ algumas deman
ria ordenar com a brevidade poffivel; e "das; e i11:o em quanto por [entença fi
entre tanto naó fer minha tençaó prejudi- " nal, de que naó haja appellaçaó , nenl
car ao direito das Igrejas com a impref- "aggravo, naú for determinado o contra...
faõ dos privil~gios da Ordem de Chrifio. "rio. E eíl:ando algumas das ditas pro
E ~andando ver a réplica, que o dito E- "priedades, de que eIles dizem. que efbô
fiado Ecclefiafiico me fez fobre eita mi- "de polIe de lhes pagarem os dizimos,
nha repofia ; Hey p.or bem, quero;e man- ;, em alguns Lugares, em que naó entre
co, que fe guarde o Alvará pa{fado em 7. "Corregedor da Comarca, mando .ao
ce Fevereiro do anno de 15>0" que be o "Juiz de Fóra do Lugarmaís comarcaó,
que po{fo fazer fobre a pólfe, que tóca á "que cumpra efie Alvará, como [e nelle
minhaJurifdiçaó. E para que na proprie- ." contêm; o qual quero que valha, co-

- dade Ce tome l'efoluçaõ brevemente,man- " mo Carta por mim affignada, e paifada
darei dar Carta para a pelfoa, que enl "pela Chancellada, fem em'Jargo da Or
~oma fizer os negocios deíla Corôa, tra- "denaçaó do 2.Liv. tit. 20./lue diz: ºll~
~ '. os COU•

. (
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" as coufas , cldo ifeito' houver de durar tencer, que affi o cumpraó, e guardem,
, metis de hum al1no, plf1)c-m por Cartas, e façaó inteiramente cump~ir, e guardar,
,; e l1a'Ó por Alvarás. Ayres Fernandes o como fe nelle contêm; e valerá, pu{lo
" f~z em Liíboa a 7. de Fevereiro de _que feu effeito haja de durar mais de
,j 1$50. annos. hum anno " fem embargo da Ord~naçGõ

E mando a todas minhas Juíliças, do Liv.2.tit.40.,que difpôem o contrario.
Officiaes, e pelfoas, a que efle Alvará, Gafpar de Abreu de Freitas o fez em Lif..
o l o traílado deHe em publica _fónna , boa a 2. de .Mayo de 1647, Pedro de Go~.
f Jr moRrado, e o conhecimento delle per.. vêa de lV[ello o fez efcrever. REY.

T I o XII.I.
Dos que citaó para R0J11a; e dos que impetraó Beneficios de homens vi..

vos, ou 'os aceitaó.de Eflrangeiros, ou procuraçoés.
Ao principio.

praz, que Ce naó proceda contra feu Pay,
Irmaõ,e Cunhado, por fe dizer ~ue o aju~

davaó na impetraçaó do dito Beneficio;
porque, por efie cafo naó fer o de que em
efpecial a Ordenaçaó trata, e manda que
fe proceda, o hey affi por bem, vifio co:
mo elle naó impetrou Beneficio de ho~

mem vivo, mà.s Benefiçio, fobre que penoo
dia litigio, fem eGar averiguado a quem
direitamente pertencia ;. e o dito Jorge de
Figueiredo. fe poderá livremente vir da
Corte de Roma para elle Reyno, ecomo
natural delle requerer fua juíliça fobre a
dita caufa pela melhor maneira, 'lue en~

tender que a tem. E mando a todos os
Juizes de meus feitos, e .quaefquer ou~
tr08 Juizes ,Juíliças , e Officiaes, e pef·
foas, a que o conhecimento dHl:o per..
tencer, 'lue cumpraõ, e guardem, e fa·
çaõ cumprir, e guardar efie Alvara, co...
mo fe neIJe contêm; o qual fe regiaará
nos autos, donde a dita fentença emanou;
e hey por bem, que valha, e tenha força,
e vigor, pofio_que o effeito delle haja de
durar mais de hum anno, ferv embargo da
Onfenaçaó em contrario. Antoniq, de
Moraes o fez em Liíboa a 2. de Outubr.o

.de 1603. Joaó da Coíl:a o fez efcrever.
REY•

ALVARA,
Em quefi declarou afavor de hum Impe..

trante gue a pena d'!fia Ordellaça'Ó na5
. procedia naqllelles, gue impetravao Be..

l1t[/ieiOS litigioJos.

U. EI-Rey faço faber aos que efle
Alvará virem, que havendo re..
fpeito ao 'lue pela relaçaõ, que

a elle vai junta, me conilou da caufa neI·
la declarada, e das informaçoés, 'lue por
m~lll\tlandadofe tomára{) doJuiz dosFei·
tos da Relaçaó., e Cafa do Porto, e dos
Procuradorescdos Feitos de minha Corôa
da dita Cafa,e da Cara da Supplicaçaõ, q
todas foraó vHlas na Mefa do defpacho
dos meus Defembargadores do Paço; Hey

-, por bem, e me praz, que daqui em diante
f~ naó proceda mais contra Jorge de Fi·
gueiredo, Clerigo, por fe dizer que impe.
trou em Roma Beneficio de homem vivo,
como na dita relaçaõ declarà; e illo fem
embargo da fentença, 'lue no Juizo dos .
meus.feitos da dita Cafa do Porto Ce deu
a nove dias do mez de Março' do anno I

palTado de 1602., porque o houvéraõ por
de1ilaturado d~fl:es Reynos de Portugal
ao dito Jmoge de Figueiredo. ~ affi me

.N I.

•

c

TITU..
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Q!ie as Igrejas, e-Ordens naó c01pprel11 bens de raizJenz.lic.ença del-Rey•.
A' Rubrica.

aonde os Corregedores nao puderé entrar"
por Correiçaõ , q, paífado o dito anno da
publicaçaõ defie, façaó. particular exa
me, e diligencia em todos os l\t[ofl:eiros ,
e Communidades de ruas Comarcas,'e [ai..
baõ os bens de raiz, que poífuem, e quaes
delles comprára6 com minhas licenças,
obrigando-os a lhas mofl:rarem; e os bens,
que acharem que mais compráraõ, exce
dendo as minhas licenças, ou os que poc.
fuem, e retém 'em fi por qualquer Titulo
por mais tempo do permittido pela Ley;
os hajaõ logo por perdidos para minha
Corôa, e tomenl poífe deIles por minha
parte, e fequefl:rem os frutos delles; o que
affi cumpriráõ os ditos Corregedotes', e
Provedores com muito cuidado, e di1i:",
gencia ; porque naõ o fazendo affi, fe lhes
dará e~ culpa em ruas reíidencias: e para
fe perguntar por i{fo , fe accreCcentará no
Regimento das reGdencias hum' CapitU'
lo em particular. E mando ao Doutor
Damiaõ de Aguiar, do nleu ConCelho, e
ChanceIlér mór defies Reynos, faça pu
blicar em minha Chancellaria efle meu
Alvará, e envie logo o traílado delle , [ob
meu Sello, e [eu fignal, a to'dos os Corre
gedores, e Provedores deíles Reynos, e
Senhorios; os quaes o faráõ publicar nos
Lugares de ruas Comarcas,aonde lhes pa..
recer, para que venha á noticia de todos;
e [e regiílará no Livro do Regiílo da Me
fa do Defembargo do Paço, nos das Ca
fas da Supplicaçaõ, e Relaçaõ do Porto,
e o proprio [e lançará na Torre do T0111- .
bo; o qual hey por bem, 'que valha, tenha
força, e vigor, como fe fora Carta feita
em meu nome. Duarte Corrêa de Soufc'l
o fez em Lisboa a 30. deJulho de 1611 •.

REY.
ALVARA,

Em glle fe prorogára'Ó maisJeis mezes•.
Liv. 2. da Torre do Tombo 1foI. 18.9'

D Om Filippe por graça de Deos N. 2~
Rey de Portugal, dos Algarves .

d'aquenl,e d'além Mar,em Africa Senhor
de Guiné,

A L V A'R A,
Em queft qJfignol/ o eJpaço de hum 011110 ás

Igrejas,para vende~er:z ~s hens,glle pof
jitijJem contra a prohlblçao ddf;a Ordeno
'Ç{;~, relevando-as da pena do perdimento.

Liv. 2. das Leys da Torre do Tombo, foI. 189
Liv. 7' da Supplicac;aõ 1 foI. '2.21·

I

N. I'EU EI-Rey faço faber aos que efl:e
. Alvará virem, que, fendo eu ih-
.formado que os Mofteiros, e ou..

tras Communidades Ecc~eGaflicas defles
Reynos, naó podendo conforme ás Leys
delles comprar bens de r~iz fem minha
licença; e fendo obrIgados, quando her
dalfem alguns,ou os houveliem por qual
quer ou~rD Titulp, aos venderem dentro
de anno e dia a pelioas leigas; e que os
ditos Mofieiros l' e Con1munidades , con
tra o que as ditas Leys di[pôem , tem ad
quirido , e poífuem muitos bens de raiz ,.
de que re[ultaó os damnos,que com a diC
pofiç~ô dellas fe pertendêraõ obviar; e de·
fejando ell prover de remedio conve-

• '. ..,J •mente em mate na tau ill1portante a meu
ferviço, favorecendo as Religioés , para
'lue em alguma maneira fe aproveitem do
Gue pelo rigor das Leys tinhaó perdido;
Hey por bem, e me praz de conceder aos
ditos Mo!l:eiros, e Communidades,que ti
verem comprado quaefquer bens de raiz,.
excedendo aS minhas licenças, que pára
i{fo tinhaõ, ou que, paífando oanno e dia
da Ley,retiveUelTI os adquiridos por qual
<p.Jer outro Titulo, os poliaõ vender li
vr~mente dentro de hum anno, que có
meçará da publicaçaó deíla enl dianté, a
peífoas leigas, fClTI embargo de terem in-
corrido em perdimento dos taes bens con..
forme as Leys do Reyno, [ob pena de,paf..
fc'ldo o dito anno, perderem para minha'
~orôa todos os bens de raiz, que fe achar
que comprá'raõ [em liCenças minhas; ou
Gue por qualquer via lhes vieífem,e os ha
jaõ retido em G. E mando a todos os Cor..
.regedores, e aos Ptovedores nos lugares,



A L V A R A,
Em fJJe tornou a conceder mais hum anilo.

Liv. 2. das Leys da Tone do Tombo,fu!. 227•

E u EI-Rey faço faber aos que dleN.t
AIvará virem, que eu mandeí ver

por peífoas de letras, e experiencia do
meu. Confelho as caufas, e ra~oés, qlle

mefôrao
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de Guiné; e da Conquifla , N av~gaçaõ, por peífoas de letras, e experienci~ -1

Comercio da Ethiopia, Arabia, Pedia, e meu Confelho as ~auG1s, e razões,.que - ~

da India ,&c. Faço G1ber, que eu man· foraó propofias PQf parte das Relig.ó· '"
dei paífar hum Alvará, por mim affigna- Igrejas, e Communidades EccleGafticas
~o, que fe publicou em 20. de Agofl:o do . deites Reynos, para que naó houveire ef~ .
anno paífado de 1611., em que houve por feito, e {e executaífe a Ley, que prohibe
bem de fazer graça, e favor ás Relig'ioés, que as ditas Re1igioés, Igrejas, e Com..
Igrejas, e peffo~s Ecclefiafl:icas de lhes munidades Ecclefiafiicas naó poífaõ com·
conceder licença,para que dentro de hum prar bens de raiz, nem reter, fem licença,'
anno , e dia, (mais álem do, que concede minha bens profanos, que por qualque.r
a Ordenaçaõ, que manda que as ditas tit~llo de compra, ou herança houvelfem
Igrejas, Ordens,·e pdroas Ecclefiafiicas adquirido: e tendo confideraçaõ ao mui..
naú poff:'lÕ comprar bens de raiz, ne'm re.. tO,que importa ao bem commum de meus
ter os que houve{[em comprado por qual.. Reynos,que a dita Ley fe pratique,e exe
quer outro Titulo, palTado anno, e di~, cute; Hey por bem,q affi fe cumpra a dita
fem licença minha) e que fem embargo Ley inteiramente, como nella fe contêm1
de pela dita Ordenaça6 terem incorrido· porêm por fazer favor ás ditas Religioés,
em perdin1ento dos ditos bens, os puder- e Igrejas, e para que na maneira, que fem
fem vender a peífoas leigas dentro do inconvenientes polra fer', fe aproveitem .
dito anno , e dia, que começaria a correr das fazendas, que polruem, me praz de
ria publicaçaõ do dito Alvará, fob pena, lhes prorogar mais [eis mezes de tempo,
de que, paífado o dito termo, fe procede- álenl de outros feis, que lhes já concedi,
ria contra os que affi o naó cumpriffem. por huma Provifaó palTada em meu no/·
E ora por alguns refpeitos , que para iff"o me, affignada pelos meus Defembargado
tive, hey por bem de lhes cOl1ceder mais res do Paço, feita em 13. de Agofto pro..
{eis mezes além do tempo fobredito, que xime paífado, que começaráó a correr ~o
começaráó a correr da publicaçaó defla dia,' em que fe acabarem os outros ditos
minha Provifilõ em diante, para que den- primeiros feis mezes, para que dentro deI
tro neIles fe nao proceda, nen1 dê á exe- les Ce naô proceda, nem dê á execuçaó o
cuçaõ o que a dita Ordenaçaõ difpôem. que a dita Ley difpôem, e polTaó nefie
E mando a todas asJuftiças, a que o co- tempo vender livremente a peífoas leigas

, nhecimento di{to pertencer, cumpraõ, e os ditos bens. E mando a todas asJufti
guardem efla ProviCaâ,como nella fe con- ças, a que o conhecimento diflo perten
têm; e o Chancellér mór a faça publicar cer, cumpraõ; e guardem ene Alvará, c<r
na Chancellaria , e envie os traslados de1- mo nel1e Ce contêm: e ao Doutor Damiaó
Ia Cob feu fignal, e meu Sello , ás cabeças de Aguiar o meu Con(elho, e Chancellér
das Correiçoés defle Reyno, para Ce (1.- mór de{tes lteynos,que o faça pubJicarna
ber, como o houve affi por bem. El-Rey Chãcellaria, e envie os traslados delle,fob
o mandou por fcu eCpecial Mandado pe- meu Sel1o,e feu fignal,ás cabeças das Cor·
los DD. Fernando de Magalhaés, e Luis reiçoes qeftes Reynos,para fe fc'lber,como
l\tlachado de Gouvea, ambos dofeu Con- affi o' houve por bem. Antonio Martins
Celha, e feus DeCembargadores do Paço. de Medeiros o fez em Lifboa a 2).. de N(}o

Antonio l\tlendes de Medeiros a fez em vembro de 1612., e eu Pero Sanches Fa..
Lisboa a 13. de Agoflú de 1612., e eu rinha o fiz efcrever.· REY.
Pero Sanches Farinha a fiz efcrever.· Fer-
nando de Magalhaés .. Luis lVlachado de,
Gouvêa.

A L V A R A,
Em qJe prorogáraó mais outrosJeis mezes.
Liv. 2. das Leys da Torre do Tombo,fo1... 2.1 I.vert.

N. 3· E U EI-Btey faço faber aos que eA:e
Alvará virem, que eu mande~ ,~er

•

•

•



Ao Li-vrolegundo das Ordenaçoes, Tit. 18., e 25.
[eis mez s ultimas, que lhes co cedi por
hum lvará por mim affignado, pairado
em 2). de Novembro do a~1l10 paiItoo de
16 12., para que dentro do dito anno Ce

~ d d" , '"'nao proce a, nem e a execuçao o que a
dita Ley difpôem,e poíL'lÔ no dito tempo.
vender livremente a pe{[oas leigas os di
tos bens. E mando a todas asJuíliças,a qo
conhecimento di1to pertencer, cumpraó,
e guardem efl:e Alvará,como nelle [e con
têm; eao D.or Damiaô de Aguirdo n1eu
ConCelho, e Chancellér mór defies R,ey..
nos, que o faça publicar na Chancellaria,
e envie os traílados delle, {ob meu Se1Jo,
e {eu fignal, ás cabeças das Correiçoés de-,
fies Reynos, para {e Caber como affi o
houve por bem. Alvaro Corrêa o fez enl
Lifboa a 20. de Abril de 1613., e eu Pe
1'0 Sanches Farinha o fiz e[crever.

REY.

m'e faraó proponas por parte aas Reli
gioés, Igrejas, e Communidades Eccle
fiaflicas deíles Reynos, para que houvef..
Ce effeito, e {e executa{[e a Ley, que pro
hibe que as ditas Religioés,Igrejas, e Có.
ltmnidades EccleGa{bcas naú poífaõ com
prar bens de raiz, nem reter {em licença
minha bens profanos, que por qualquer
Titulo de compra, ou herança bouveífem
adquirido. E tendo conGderaçaó ao mui
to', que importa ao bem COn1mU111 de meus
Reynos,que a ditaLey {e pratique,e exe
cute ; Hey por bem, que affi {e cumpra a
dita Ley inteir~mente,comonella {e con
têm; porêm por fazer favor ás ditas Re
ligioés, e Igrejas, e para que na maneira,
que [em inconveniente po{[a {er, (e apro
veitem das fazendas, qpo{fuem, me praz
de lhes prorogar mais hum anno de tem
po, que começará a correr, acabados os

T' I T UL o xxv.
C01?ZOle entenderáõ os privilegios dados ás Igrejas, e jJ1ofleiros J eYc.

Ao §. I.

A L V A R A;
Em que Je declarára'Ó as qualidttáes, que

devia'Ó ter Os CaJeiros da Religin{, de
Malta, para gozarem dofel! privilegio.

Liv. 4. da Torre do Tombo, foto 133'

N. I~E U El-Rey faço Caber aos que e!l:e
Alvará VirelTI, que eu fui infor-

. mado por cartas, e queixas, li de
. muitas partes do Reyno vem,e panicular

mente dosJuIgadores,e Capitaés das 01'·
denanças, e Fronteiras me vieraó {obre as

,0 inquietaçoés, e defordens,que de ardina..
rio {e {eguem, e tem recreCcido contra o
ferviço de Deos, e meu, e bom governo,
e adminifiraçaó da J ufiiça, quietaçaõ , e
defen~ló do Reyno, com as continuas
cen[uras, e procedimentos dos Con{erva·
dores Apofiolicos da Religiaõ de S.Joaô
de Malta, paffadas com pretexto de de
fen{aó, e obfervancia de {eus privilegias,
e do grande numero dos dito~ privilegias
affeaados , e modo, com que [e alcancá...
raó , e do que pelos ditos Con[ervadorcs

, fe lhes palf..4raó Cartas,como {e faraó Ca
feiras encabeçados, com imporenl1nml

Liy. II.
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foro de h~m frango, ou coUta teme1hante
{obre rua cara, ou propriedade, e repar
tindo huma vinha, ou campo entre nllli~

tos, ou comprando-a com huma minima
penfcló , para {e i{entarem a titulo do pri.
vilegio,que naó tem. Com que {ou infor·
mado que chegaó nefl:a Cidade de Lif..
boa, e termo a numero de quinhentos pri
vilegios, e nas mais Cidades, e Villas do
Reyno a e{[e re[peito, com que naô {ó fe
iCentavaó os ditos privilegiados do {ervi
ço , e defenh'lõ do Reyno, e Concelhos,
mas com as cenfuras Ce perturb~vaõ os
OHiciaes, e defcompunhaó as Compa
nhias das Ordenanças, e Fronteiras, por
quanto osJulgadores, e Capitaés intimi..
dados com a violencia dos procedimen
tos defiftiaó de os obrigar ~ e~outros gran.
des efcandalos,que {e (egutao Contt"a meu
ferviço J e bem do ReYl10, pedindo reme·
dia conveniente a efia perturbaçaó. E
querendo eu ora nilfo prover, como con..
vem ao {erviço de Deos, e meu t e bem da

"JuA:iça, qnietaçaô, e focego do Reyno, e
que de maneira Ce obfervem O!f ditos pri
vilegias nas peífoas, e ca'fos, que lhes Ílõ

M concedi..

•
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concedid 5, que ceifem os ditos ){ce{fos, efcripto ; intentando elles, e nau defiflin
e efcandalos, fendo tudo viflo,e co fuha- do dos ditos procedimentos [obre os di
do por meu mandado no meuDefembargo tos privilegios ~ dos quaes naó paífaráõ às
do Paço, conformando-me com [eu pare- Carta,s os ditos Con[ervadores, como fou
cer, e com o que errá d' (po!lo por direito, informado que fazem com penas, ~ cen·
e minhas Leys, 'e Ordenaçoés, COCh1I11e, 'furas, e papeis impre{fos ,. por lhes naó
ea{fentos; I-Iey por bem declarar, e man- eflar concedido, nem a nveriguaçaõ das
dar, conlO o fuça, que Ce guarde inteira- peíToas, nem privilegios. Pelo que hey
mente aOrdenaça5doLiv.2.Tit.25.,dos por bcn • que nafórma, que paragozal"
privilegios concedidos aos Lavradores, e ',dos (eus priviIegio~ fe pa{faó Càrtas aos
cafeiros dos n"Ioíleiros; naõ gozal~do do' 'cafeiros, e privilegiados dos Defembarga
dito privilegio [enaó aquelles , qué conti- dores, Fidalgos, e Captivos,e Moedeiros,
nuadamente viverem em fuas Quintas, e ccrn o theor dos ditos privilegios deda
a principal parte da vida Ce governaó pela rados, e obrigados na Ordenaçaó, e [eus
lavoura della's, {em viver de outro miíler, Regimentos, fe paífem aos ditos privi
nem grangearia de {eus bens pl~oprios,coll- legiados, para poderem gozar delles; e
forme a dita Ordenaçaõ: e que conforme por naó efiarem averiguados, ,e reduzi,dos
a Extravagante da B...eformaçaó dã J ufli- a Regimento, mando que na Mefa do
ça do §. 7. nenhum cafeiro, nem outrfl DefeuJbargo do, Paço, ouvido o Procu..
pe{roa {ecular tem privilegio de foro Ecoo radar da Corôa, e da Religiaõ, fe con..
cldiafiico da dita Religiaõ no civel, nenl .fOlule o dito Regimento dos providos
crime, falvo os criados aétuaes dos Com- privilegios, por mim, e pelos Senhores
mendadore~, confianqa perante niinhas Reys, meus anteceifores confirmados;
Jufliças que domefticamente os fervem, com o theor dos quaes fe paíI:1ráó as Car
e em quanto aétualmente os fer~irem; e ta ás peífoa.s , a que pertencerem: por ju..
ifto nos crimes {ómente, que eílando-em ftificaçaõ feita perante os Juizes ,eJuizo
feu ferviço faraó commettidos , e na5 no da'Coroa; que {e regiftaráõ no Livro, que
civel: e o~ltro-íi, que conforme a direito, J1eIle haverá, e Camara, para {e lhes guar..
co!lume, alfentos, e re[oluçoés geraes, e darem, em quanto lhes pertencerem. E
particulares, aos Juizes, e Confervadores mando ao Regedor da Cara da Sup,plica-

@ EccleGa!Hcos da dita ~eIigia5 naó com- ça5,e Governador da Cafa do Porto,e aos
pete defender por cenfuras,nem intromet- l?efembargadores das ditas Calàs, e a to
ter na obfervancia,e guarda dos ditos pri-' dos os Corregedorei, Provedores, Ou
vilegios de peífoas {eculares, por nle per-' 'vidores, Juizes, e Jufiiças de!les meus
tencer a mi?l, e aos Senhores Reys lneus Reynos, e Senhorios, que cumpraó , e
Progenitores,que os concedêraõ;e a meus guardem, e façaõ inteiramente cumprir,
ld:iniftros, e ReIaçoés, a intérpretaçaõ; 'e guardar efl:a Ley,como nelIa {e contêm;
guarda, e obfervancia daquelIes , que {aó e mando ao meu ChancelIér mór a faça
concedidos a meusV aíTallos de Efl:ado {e- logo publicar na Chancellada na [órma, q
cular, fendo por ,mim confirmados, e que nella fe coftumaó publicar {emelhantes
de minha conceífaó, ou confirmaçaó re- Leys ; e [ob feu {ignal, e meu Sello, man..
cebem vigor. E hey por bem,que com os dará paífar as cópias aos Corregedores,
taes privilegiados,que impetrarem,ou na5 Provedores, Ouvidores, Juizes,e !paisJu
impedirem as inhibitorias,e cen[uras paífa- fEças dell:es meus Reynos, e Senhorios;
das {obre os ~itQs privilegios contra meus aos ql1aes mãdo,que, tanto ti a receberem,
Miniftros fenl licença, e Provifi15 minha, 'a fáçaó logo publicar cm filas Comarcas,
{e gu~rde o que eítá difpoílo na Ordena- ,e diftriétos,para que poífa vir á noticia de
çaõ Liv.2. Tit. 14.; e excedendo os ditos 'todos; a qual {e regiíl:ará nos Livros do
Con(ervadores a dita rua juriCdiçaõ, co.. Defembargo do Paço, CaCa da Supplica
nlO em coura aífentada, e refoluta, requei- çaô ~ e Re1açaõ do Porto, aonde {eme..
ra o Procurador de minha Corôa que ~ C' lhantes Leys , {e cofl:umaõ regiRar; e hey
proceda na fórma de direito,e Ordenaçaô 'por bem, C)ue valha, como {e foífe Carta
Liv.2. Tit. 6. §. 6., e coftllm,e reduzido a feita, e affignada em n1el.1 nome. Dada na

I Cidade
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Cidade de J..JiThoa a 9. de Ju1ho. • Ba1tha- N .S.JeCr Chrifio de I 642~:Ealtb3~a'r Ro
zar Gomes a fez, anno do N afcimento de drigue de Abreu a fez efcrever. R.Er.

T I T o XX·VI.
Dos Direitos Reaes.

Ao §. 13 ..

ALVARA,
Em queJe manda, que remettelldofejazen

das para oBrqjil , fi ha de enviar tam
hem. certidaô do deJPacho dellas, para
evitar o prejuizo defê deJcami7Zharem os

IreI os~s, .nandmzdoje diverJàs'
fazendas daquel/as , que Je carregaô /lOS

difpachos.
Liv. ,. das Leys da Torre do Tombo,jol'96.verf.

que feu efteito dure mais de hum anno,
fem embàrgo da Ordenaçaú do Liv. 2.

Tit.40. em contrario. E mando outro-fi
ao meu Chancellér mór o faça publicar,
e regiíl:ar na Chancellaria na fórma, que
fe publicaõ as mais Leys, para que venha
á not~cia de todos; e tambem ferá regifta...
do no Livro dos Regimentos de minha
Fazenda. J oaó Cardüfo o fez em Lifboa
a I I. de Agaito 1690' Sebaitiaó da Ga.,:"

. n1a Lobo o fez efcrever. REY.

A L V A R A,
Em quefi dlabelecem penas contra os que

dejellco1J2illhaô vinhos, eaz.eites, em pre
juizo dos Direitos Reaes.
Liv. 6. das Lcys da 'lorre uo Tombo ,jot. ,6.

..

N. I.EU El-Rey faço faber aos que efte
. Alvará virem, que, tendo ·conG-

deraçaõ ao prejuizo , que recebe
mmha Fazenda nos defcaminhos, que fe
fazem nos vinhos, e azeites', que fe met
tem nefta Cidade, e outras mais partes,
fem fe, defpacharem , nem delles fe paga~

rem os direitos de lidos; e naó ferem ba
fiantes as penas, que fe tem impofio ás
pe{foas; que defcaminhaõ efies direitos;
defejando atalhar efte prejuizo ; Hey por
bem, e mando, que todas-as pdf'oast
'que defencaminharem vinhos, ou azeites,
e os metterem fem defpacho, incorraõ
em pena do valor dos roefmos vinhos, e
azeites em tresdobro pela primeira vez,
pela fegunda em noveado, e pela tercei- E U o Princepe,como Regente,e Go- N. 2.

la, além da mefma pena enl dous annos vernador do Reyno de Portugal, e
, . de degredo. E todo o Fragateiro, que for Algarves, faço faber aos que efte Alva·

achado fem guia, Mem do barco, vinho, e rá virem, que, fendo informado que nos
azeite perdidos, incorrerá em pena de Navios Portuguezes, e Efirangeiros, que
dez cruzados., e trinta dias de·cadêa. Pe- navegaõ para o Bitado do Brafil,. e mais
10 que mando ao Contador de minha Fa- ConquHIas, fe levaô muitas fazendas ne·
zenda deíl:a Cidade, e feu Tern10, e aos gadas aos Direitos, e outras fe defpachaõ
Officiaes das l\Jlefas dos vinhos, e azeites, com differente nome, e qualidade, decla
e a todos' os rvliniitros deJuftiça, Fazen- rando~fe nos bilhetes ferem fardos, e pa...
da, ou Guerra, e mais peífoas, a que o co- cotes de fazendas de menor eftimaçaô ,
nhecimento deíl:e Alvará pertencer,que o fendo télas, fitas, fedas, e outras drogas,
cumpraô, e guardem, e façaõ cumprir, e '<pie importaõ mayores direitos, dos que
guardar inviolavelmente, affi, e da manei- 'pagaá aquellas , que manifeitaó ; queren.
ra,que nelle fe contêm; o qual valerá, co· do eu atalhar damno taô prejudicial á lui..
mo Ley, fem embargo de quaefquer Pro- l'lha Fazenda; Hey por bem,e mando,ql1e
vifoés, Alvarás. , Decretos, Refoluçoés, todas as peifoas , 'de qualquer qualidade
e Regimentos, que haja- em contrario; os (]ue fejaõ , qmandarem fazendas ao E.fia·
ql.laes para efte effeito fómente derogo,- d0 do BraGI, e mais Conquifias, depois
'e hey por derogados', como fe delles aqui- da-publicaçaó de!l:a Ley em minha Chan
fizera' expreífa,. e declarada rilellçaõ; eío . cellaria, femettaõ tambem os defpachos
e,fle q·uero C]ue tenhaforça,.evigor,. pofia ,dellas7paraque na parte, aondeforemdef.

:Liv. II. IVl 2 carregadas



''92 Collecçaó .l. das Leys Extravagantes, .
carreg1das, Cc peça co.nta d;l que elIes fervidn n:al:dar orden.ar, q le fe nai) pa.
declararem, e Ce darem ll\zrcs as pArtes,ua gaífem direItos d.o tnu-o, que vem das
fórma do TI egimento; e das mais,que naó Ilhas para çÍtc Reyno,nem ,de outras par..
forem expreH:"ldas, e, declaradas nos ditos tes Ultramarina , por quanto era manti..
derpachos, [e cobraráõ os direitos na- mento taó prccifo, que neceffitaya vir
quellas Alfandegas para minha Fazenda fempre de fobejo, e com a liberdade viria
a dez por cento conforme ao Regimen- muito mais; a que mandei deferir, que,
to. Pelo que mando aos Provedores, Jui- fupofto que eu coaumo conceder por Pro..
zes das Alfandegas, e mais Officiae's del- vifoés temporais o que neae Capitulo Ce
las, e do Confulado deíles Reynos a fa- me pedio, a.gora, qqerendo comprazer a
çaó regifl:ar em feus Livro's, e por Editos n1eus Vaífal1os, bouve por bem refolver, '
nas partes neceffarias do conteódo neIJa, que fe nau paguem direitos do trigo, que
para fe nao alkgar ignorancia em fua exc- das Ilhas,e de outras partes Ultramarinas
cuçaó : e outro-fi màndo aos Provedo- vier para efie Reyno , na mefma fónna,
res de minha Fazenda do Eaado do Bra- em que {e me repre{entou ; d.e que m~m.

111, e máis Conqui!l:as , Officiaes, e pe{: -darei Ce faça declaraçaó nos Regimentos,
foas,a que o conhecimento, e cumprimen- que efiiverem feitos, ou fe fizerem {obre
t delta n1inha Ley tocar, a façaó ob{er- efte pa"rticular,para conftar a todo o tem.
'Var taÕ' inteiramente como nella he de- po 1 que eu o houve affi por meu ferviço.
darado ; ecobrar com effeito os direitos E mando aos Officiaes, e peífoas, a que
de dez por cento de todas as ditas fazen- o conhecimento difto perte~cer,quecum- .
das, que n~ó forem declaradas nos de{pa- praõ,e guardem efte Alvará como fe neHe
ehos referidos, como dito h~ ; os quaes f~ c~ntêm; o qual valerá, e terá força de
carreguráô em livro feparado, e Ce remet- Ley: para o que o meu ChanceIlér mór
terãõ a eíla Cidade ao Thefoureiro geral o fãrá publicar na ChanceIlada na ma..
dos Con{ulados, por fe lhe haverem 9~- .neira, qu Ce coíl:uma fazer ás mais Leys.
cultado; cobrando·f ti:' gas co- -!\,Ianod do Couto o fez em Lifboa a 20.

nl1eci tos em fôrma para deCpefa dos de Janeiro de 1646. Jacintho Fagundes
Thefoureii-os, ou Rece~edores , que os Bezerra o fez e{crever. REY.
fizerem, pondo-Ce neíla arrecadaçaó toda .
a diligencia, e cuidado, que ella pede; A L V A R A, '
e erre Alvará valerá, como Carta feita Sobre a 17lejma materia.

/ 'c, LeY5.dàsCortcsDel-RcyD.]oaõoIV.em me'u nome, e tera Iorça, e vIgor, po..
fio que {eu effeito haja de durar mais de EU EI-Rey faço faber aos que eíleN.4
hum anl1O, fem embargo da Ordenaçaõ AIvará virem,' que nas Cortes,
do Liv. 2. Tit. 40. enl contrario. Pedro que celebrei nefia Cidade de Liíboa em
de AralIjo o fezem'Liíboa a 20.deJunho 28. deJaneiro de 1641., a que mandei re·
de I 67o.Frallcitco-Pereira de Betancor o [ponder 110 de 1642., 111e foi pedido pelo
fiz efcrever. PRINCEPE. Eftado dos povos na CapitulQ 55 .que fof-

A L 'V A R A, fe' fervido, q~e fe naó pagaífem direitos

E ' do tribl)"o , que vieífe das Ilhas, e de outras
m que ,re dctermillollJe l1aô paJTarrem di-

o ;,u' partes Ultramarinas para efie Reyno,por
reitas de triJTo , fil/e 'l/em por mar. 1'. Ir

't' 1 . ler mantimento precifo , e necelIario para
Liv- 4· l

!:tS Lc)'s da Torre doTombo,fot.I~2,verf. eIle. E conGderando eu a conveniencia

do bem comml1m do Reyno,e meus Vaf
fallos, e mais razoEs, porque lhes coílu..
ma~a conceder o que me pedem, por
Provifoes temporaes , e por folgar de lhes
fazer mercê; Hey por bem, que do trigo,
qvier para efte Reyno, affi das Ilhas, c~
1110 ele outras parte' Ultra arinas, Ce nao
paguem direitos alguns, e feja livre delle$
para fempre. Pelo'-que nlando aos Vêdo

tes de

N. 3·E U EI-Rey faço fitber aos que efie
Alvará virem, que, tendo cOl1íide~

raçaó ao que me foi propaGo pelos ,Pro
curadores dos povos de meus Reynos nos
Capitulas geraes , que fe me apre{entái-ao
nas Cortes, 911e fe celebdraó nefta Cida
de de Liíbou-c 1 Janeil:o-de 1641., a que
n an ei ref}1onder no {eguinte de 642.,

dindo-n1e 110 Capitulo 55. delIes Eoife

..

.'.
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res de J11inha Fazenda, ConfeIb~rosdeI
la, Defembargadores, Corregedores, Pro
vedores, e maisJufiiças, Ofuciaes, e pe[
foas defies Reynos, e Senhorlos, a que
dte meu Alvará for aprefentado , e o co
.nbecimento delle pertencer, o cumpraó ,
e guardem, e façaõ inteiramente cumprir,
·e guardar,como nelle Ce contêm, [em que
a iífo lhe feja pofta duvida, nem contra
.dicçaó alguma; porque affi he minha mer
cê: e fe regifiará nos Livros de minha Fa-

'zenda, e Alfandegas, e feus R.egimentos,
e mais partes neceífarias, para que venha
á noticia de todos; e valerá, como L~y

feita em Cortes, e Carta paífada em meu
nome, e féllada com o meu SeBo penden
te, fem embargo da Ordenaçaó do Liv. 2.

Tit.40.,e as mais em contrario.. Antonio
de Moraes o fez em Li{boa a 25. de Mayo
.ce 1647, Pedro de Gouvêa de Mello o
fez efcrever. REY.

ALVARA,
Em que fe determinoufi na'Ó pagqffem Di

reitos Reaes dos Açucares, quefi embar
clfiJem para fdra.

Liv. )' do Defembargo do Paso ,jot. 2 u.
N: 5,E U EI-Rey faço faber aos que eíle

meu Alvará em fórma de Ley vi
.rem, que,havendo-me reprefentado aJun
ta dos Tres Eftados naõ bafl:arem para
pagamento da geI1te de guerra as conG
gnaçoés, que efi~ó applicadas, devendo..
fe-Ihe, por efia caufa [oromas conGdera
vei.s", que cada yez fe vaó fazendo mayo:,
res; e conGderando fer neceífario , ainda
em tempo de paz, que o numero das tro
p~s (eja mayor , que o que de pre{ente ha;
e havendoMme tambenl reprefentado al
guns homens de negocio o prejuizo , que
fe' feguia ao Comercio deftes Reynos, e

, . a todo o BraGI,da falta de fahida dos Açu
cares eftes ultimos annos,arruinando.fe os
engenhos, e· as lavouras, e augmentando
{e tambenl por.eila caufa a extracçaõ do
-dinheiro, o que entendiaô fe remediaria,
fe eu foífe fervido tirar todos os direi
tos, qne.pagao os çuca cs;-<tue fe pave
gaó para fóra, dando-lhes algum favor
'mais, para que tiveífem fahida os que fe
-achaõ empatados: havendo fobre ifio ou
vido muitas peífoas doutas, e prudentes;
Hey por bem, que todos os Provedores, ~

•
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Juizes as Alfandegas defles lleynos,
Ilhas '05 Açores, e mais Portos, aonde
he permittido aos Efirangeiros negociar
em direitura, obfervem, e façaõ obfervar
as difpofiçoés feguintes. Os Açucares,
que f~ navegarenl para fóra defies Rey
nos, naõ pagaráõ direitos alguns de en..
trada , nem de fahida. Os Açucares, que
fe levarem para fora deftes Reynos, até a
chegada da primeira frota da Bahia, teráó
de mais a mais dous tofioés de favor por

b ,.J r te-' t Irarro a,q le pagarao as penoas, que os em...
barcarem,dos mefmos direitos dos Açuca
res do Reyno abaixo declarados,em apre.
fentádo certidaõ do Porto,em qos defem
barcáraõ. Os Açucares, qfe confumirem
neíles Reynos, e nas Ilhas, excepto a da
l\1adeira, pagaráõ nas Alfandegas a razaó
de dous toftoés o arrateI do brãco,e cento
e cincoenta reis o do mafcavado,e branco
batido; e nos ditos direitos ficará incluido
o qd'antes pagavaõ. O nlafcavado batido
naó pagará coufa alguma·ObfervarMfe·haó
a re[peito do Açucar as tl\efmas Ordens,
Leys, e Regimentos do Tabaco enl tudo
aquillo, enl qpuderem ter lugar; e os Offi
ciaes,q derem bu[ca ao Tabaco nas Náos
do BraGI, a daráõ juntamente ao Açucar,
que vier de fóra do Livro da carga, e o
guardaráô igualmente nas Prayas,e FroJl"
teiras do Reyno; e os defcaminhadores
do Açucar incorreráó nas mefmas penas,
que os do Tabaco, e haverá os mefmos
intere[fes nas tomadias, e denunciaçoés,
excepto a primeira frota, que vier de ca
da Porto; porque nefia fe fará fómente
regiaar o que vier fóra do Livro da cal'''
ga ; e todos os nlais Guardas, e OfEciaes
de J ufl:iça, de qualquer repartiçaó que fe·
jaõ, teráõ o mefmo poder, que acima dei
aos do Tabaco. Toda a pefiàa , que em
barcar Açucares para fóra do Reyno ferá
obrigada dentro de hum anno aprefentar
ç~rtidaó authética dos Portos,donde eftes
fe de{embarcáraõ , ou da perda do Na..
vio; e para eae effeito dará fiança abona
da na Alfandega da quantia,que importa..
riaõ os direitos dos ditos Açucares, fe fe
con[ummiífem 110 Reyno; e [em certidaõ
de ter dado a dita. fiança, fe naó poderáõ
-embarcar para fóra Açucares alguns, fob
pena de ferem tomados por perdidos, a
métade para o denunciante 1 e amétade

para a

J _~~'llt ~~-------~--~--~~_·~-------~~---



A L'V A R A,
Sohre a meJma materia das avenças áos '

Pejeadores da Sardinha.
Liv. ): das Leys da Torre do Tombo, foI. 146.

94 ,Collecçaõ I. das 'Leys Extravagantes,
para aF", zenda Rea1.Do produ o dos di., Algarves,&c. Faço faber aos queelle AI·
ios Direitos Ce inteirará em, prim~il'o lu- vará virem", que. eu fui fervido refolver J1
gar a Alfdndega, e o comboy , e mais'de- que {e fizeífem avenças con1 os Pefcado..
pendencias della, peb quantia ~ que fàltar res da Sardinha, para m,elhor arrecadaçaõ
para pagamento dos filhos da folha,e- mais .de meus Direitos Reaes, e evitar os def..
defpeDts; e fe tirará o que importarem os caminhos, que neIles Ce fazem; e encarTe
dous toítQés de favor do Açucar, qiIe [e gando-fe o ajl1íl:e dellas no, Procurador de
navegar para f6ra;, e o reao ficará conG·, n1inha Fazenda, as' continuou com alguns
gnado para parte do pagament<:> das Tro- Pefcadores, naô as querendo muitos acei
pas, que hoje ha, e das que eu de novo tar, porq achavaô mais conveniencia n~s

mandar accre[centar. Pelo que tóca ao defcaminhos; e para que efies fe poífaõ
Confulado, e mais Direitos, do Açucar, atalhar, hey por bem" e me praz ordenar,
que andaõ por contrato, examinar-fe-ha que aquelles Pefcadores, que fe naó qui~

o que importáraõ os ditos Direitos os zerem avençar pelo direito da Sifa,achan.
tres annos ultimas; e o preço do meyo [e do-fe judicialmente que na'õ vieraõ pagar
haverá por recebido do 'Contratador ,~m os direitos, e deCcamillháraõ Sardinha, fe·
quanto durar o [eu contrato: e ordeno, jaõ condemnados na pena de anovea"do, e
'e mando,que efle meu Alvará tenha força lhes [eráó os barcos, e redes queimadas, e
'de Ley, e [e cumpra, e guarde nluito in- , elles degradados tres annos 'para Cafiro..
teiramente, como nelle fe contem, enl Marim. Pelo que mando a vós Contador
quanto eu na,õ difpufer o contrario, [em de n1inba Fazenda nefla Cidade, e feu
'embargo de haver o [eu effeito de durar Termo façais p.ublicar, e executar as pe..
mais de hum anno,e da Ordenaçaõ Liv.2. tla~ referidas na f6rma, que dito he; para
,Tit. 40., que ma~ q\: e as-coafi, ja o q {l pafraráõ as Ordens neceífarias, e
effeito haja de durar mais de hum anno fe nxaráõEdiél:aes, fendo neceífarios,para
paífenl por Cartas, e naô por Alvarás; e que venha á noticia de todos. E efte AI..
poll que naó feja paffado pela Chancel- v~rá quero que fe cumpra inteiramente, e
Iada, [em embargo da Ordenaçaõ Liv. 2. que valha, como Ley;para o que fe publi..
Tit. 39,.,q.ue o contrario difpôem; as quaes cará tambem em minha Chancellaria: e
Ordem~çoés neae, cafo hey por deroga;" valerá, poíl:o que feu effeito haja de durar
das, como Ce do theor de cada huma del.. nlais de hum anno, fenl embargo da Or-
las fizeífe efpecial mellçaó; e na mefma denaçaõ em contrario. Francifco Pereira
fórma hey por derogados os Foraes, Re.. o fez em Lifboa a 27. de Outubro de
gimentos, Leys; Canas, Alvarás, Ordens, 1677. Luis Teixeira de Carvalho o fez
e Decretos me~s, e dos Senhores Reys, eférever. PRINCEPE.
nleus 'predeceífores, na parte, e~ qforem
contrarias á difpofiçaõ deA:e meu Alvará:
e ao meu Confelho da,Fazenda ordeno nle
apon~e os meyo~, que lhe parecerem mais
conv~l1ientes pára a defpefa das Armadas,
e Fortificaçoés deflesReynos.Caetano de
Sou[a deAndrade o fez ernLifboa Occidé
tal a 16.. de Novembro de 1-720. Diogo de
Médóca Corte-Real o Cob efcrevi. REY.

,~

•

E u o Princepe,como Regente,e Go- N. 7,
vernador dos Reynos de Portugal,

e Algarves, faço faber aos que efte Alva
rá virem, que, por quanto tenho refoluto

, 'Ao §. 14· que os Pe[cadores da Sardinha fe aven·
A 1./ V. A R A, cem pela Cafa das Dizimas do Eftado de

Em c;ueftdetermilZa, que os Pefcadores de Bragança d me mo modo ~ qne ha.õ ~e
Sardinha, que naôfazem avel1 'f1 7 .e. def- ~7:t""r-nela CaG1. da SiG'1 da Fazenda Real;
caminhaó os direitos ,ftja~ C~l1~e171J1ad(ls. e porque entre as condiçoés , com que de

Liv. ~. das Lcys da 'Torre do TOlllbP.,fo/. I.4+verf. ti "prefente [e arrematou a Cafa das Dizi-
N. 6. E U o Princepe,~omo ~'egente"e Go- mas foi a de que as mefmas penas, que

. ~t:rnatlor do Reyno de Portugal, e pela CaCa da Si.G1 tin,haõ mandado execU

tar cou-



ALVA..

N~ g. EU EI-Rey faço faber aos que eHe
meu Alvará viren1, que eu fui in

formado, que os Pefcadores defle Reyno
Ievavaó a vender fóra do dito Reyno os_
pefeados,que pefcavaõ nos máres, e Con.
quiftas delle, fem pagar os direitos devi
dos á minha Fazenda de entrada, e {ahi
da, como {aó obrigados por Regimentos,
e Foraes: e querendo eu prover nifto;
Hey por bem, e mando aos Provedores
das Comarcas, e J llizes das Alfandegas
dos Portos ,de mar defl.e R eyno, e mais
Juffiças delle , obriguem, e conf1:ranjao
aos ditos Pe[cadores , todas as vezes que
forem pefear aos ditos máres, e Conqui
fias, ou vierem tomar {aI para as ditas
pefcadas, a qpre[entem certidaó authen:.
lica, de como trouxeraoa vender os pef,.

A L V·A R A:,
Eill queJe determinou, que os Peftadores,

que fojJem vender pefeadofora do Rey
110, pagaria'6 os direitos delle.
Liv. )' das Leys da Torre do Tombo, foto 14.

Mo Livrofegundo das Orde~açoés, Tzt.2,6. 9) '; ,

tal" contra ~s que defencaminharem os di- cados, ue am pefcáraõ nos ditos máres,
reitos da Sardinha, fe executem tambem e Conquifias , aos Panos, e Lugar.es do
pela Cafa das Dizimas; e pelas taes penas meírno Reyno, e ndles pagáraõ os direi~

ferem de novo ~mpofias, e atégora fe tos devidos á minha Fazenda; e ~os que
naó praticarem, póde fucceder fe naú ob- naó 2lprefentarem a tal certidaó , eleva
fervem, e guardem com aquella exacça6, rem a vender os ditos pefcados fóra do
que he muito nec~ífaria; Hey por bem, Reyno, os obriguem apagar todos os di
como Frincepe, e Gçvernador , que fou reitos delles, como fe houvéraõ entrado
ddtes Reynos , de confirmar, e reftabe- nos Portos, e Lugares do dito Reyno, e
lecer as pena? referidas. E mando ao vendido nelles os ditos peCcados , na fór
Contador de minha Fazenda nefla Cida- ma, e maneira declarada nos lYrandados,
de , e feu Termo, e a outro qualquer ,l\!li- que para ·eite mefmo effeito fe paífáraó
niftro, a que o conhecimento diflo per- pelo Confelho de minha Fazenda, por am
tencer façaú publicar, e executar as pe.. fer em utilidade della , e do bem cómum,
nas referidas na fórma, que dito he ; para que foi o fu.ndamento , que o dito Confe-
o que fe paífaráõ as Ordens neceífarias, lho teve para pa1Iàr os ditos Mandados.
e [e fixaráo Editaes,para que venha á no-' Pelo que hey por bem, que ef1:e [e cum;
ticia de todos. E efle Alvará quero, e me pra, e guarde inteiramente, como nelle [e
praz, que fe cumpra muy in~eiramente,e contém: e outro-fi mando aos Juizes das
que valha,como Ley, para o que {e publi- Alfandegas dos ditos Portos, que álem da
cará tambem em minha Chancel1aria; e obrigaçqõ, que haõ de ter de fazer pagar
valerá, poflo que {eu effeito haja de durar os direitos dos ditos pefcados, tirem com
mais de hum anno , {em embarg.o da 01'- muita diligencia, e cuidado em cada hun1
denaçaõ em contrario. Franci.fco Pereira anno devaífa dos Pefcadores, e pe{[oas ,
o fez em Li(bqa a 3o. de.Março de 167.8. que naô cumpriren1 o que por eíle man
Sebaftiaõ da Gama Lobo o fez e{crever·. do; e acabada de tirar a dit~ devaífa, a en-

PRINCEPE.' viaráô logo ao Con[elho de nlinha Fa-
zenda , para nelle (e ordenar como [e de-
ve proceder contra os culpados, e arre
cadar tudo o que for devido á dita minha
Fazenda, affi como pelo dito ConCelho
Ce ten) ordenado pelos ditos MaI.Tdados; e
os Juizes das ditas Alfandegas,emais Of
ficiaes , e Miniílros , que na arrecadaçaõ
dos ditos direitos forem remi{fos , e negli
gentes, {e ha,,-erá por {eus .bens, e fazenda
toda a perda, e danl11o, que conflar que a
minha recebeo por fua culpa, e negligen
cia. E para que a todos feja notaria o que
nefte {e contêm, [e regiflará nos Livros
.das Alfandegas dos Portos- de mar de(l~

Reyno, aonde {e coflumaô regillar reme
lhant~s Alvarás; e {e cumprinl inteiramen
te, como neJle he declarado, e valerá, co
mo Carta, e naô paífará pela ChancelIa
rIa, {em embargo da Ordenaçaó em con·
traria. Luis de Lemos o fez em Ljlboa a
3o. deJaneiro de 161 5~ Ainda qacima [e
-diga, qnaó pa{fará efle pela Chancellada;
IJey por bem, qpaífe por ella. Sebaíliaõ
·Pereftrello o fe~ e[crever.

REY.

J
,..
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nem, e mando,que fe naó ure do Foral ac
crefcentado,que fe fez pela !-'IeL1 do De.C
embargo do Paço, e que fóme~te fe ufe
do Foral antigo, que tinha a Villa-éleA
tougula, antes que Peniche foífe Villa. E
ef1:e Alvará fe regifia'rá nos Livros de mi
nha Fazenda, e il0S 'da Alfandega da dita
ViUa de Peniche, para em todo o te~1po

fe ver, e faber como o houve am por meu
(erviço, e [e guardar daqui em diante a
fórma delle na arrecadaçaó dos direitos
devidos á minha Fazenda; o qual valerá
como Carta, fem embargo da Ordenaça.ã
em contrario; e do conteudo nelle fe porá
verba no Foral accrefcentado,aonde quer
que ef1:iver regiflado,para fe naô haver de
cumprir, nem ufar delle. Luis de Lemos
o fez em Li{boa a 3o. deJaneiro de 16 I 5.
~ebafiiaô Pereftrello o fez e{crever.

REY.

Ao §. 15.

ALVARA;
Em lJuefi determil1ou,1nellhu11l OjJicial áa

Jabrica das Marinhas paJJe para Re)'no
ejlral1ho a eJ!fiJlar afabrica dellas.

Liv. 6. das Leys da Torre do Tombo, foI. 12).
Liv. 12. da Supplicac;aõ) fofo ,.
Liv. 12. das Extra agantes da Supplicasaó,fo!.ól'

D Om Pedr~ por graça de Deos Rey N. 10

de Pornlgal, e dqs Algarves d'a
quem, e d'álem Mar, em Afi'ica Senhor
de Guiné, e da Conquifta, Navegaçaõ ,
Comercio da Ethiopia, Arabia, Pedia, e
da India,&c. Faço G1ber aos que ef1:a mi·
nha Ley virem,que por fel' informado,que
os Officiaes da t'1brica de l\tlarinhas , e la
vor do faI, naturaes deftes Reynos, mo-'
vidos do leve interelfe de alguma mayo-
ria de falaria, que lhes dao em R.eynos
efl:ranhos, fe vaú a elles a enGnar a dit~

fabrica, e trabalhar na cultura do [aI; e
1\. • •

porque convem eVItar o grave pre}UlZO,
que daqui póde réfuItar, am a meus Vaf
íallos, como áminha fazenda; Hey por
bem, e me praz, que nenl,lum Official da
referida fabrica de Marinhas, e fal , paífe
para Reyno algum efiranho a enfinar ~

. fabricar Marinhas-,nem a trabalhar na cul·
tura do faI, fob pena de morte, e confif..
caçaô de bens; e que os que fe achaõ fó
ra do Reyno occupados neR:e minifterio,
dentro do termo de feis m~zes, d~pois oíl

plllblica-

,

vollecçaó 1. das Leys Extravagantes,
A L V A R A;

Sobre a mefma materia, a reJpeito dos
PifcadiJres de Peniche.
Lív. ,. das Leys da Torre do Tombo ,foto I).

N·9· E U EI-Rey faço faber aos que eile
Alvará virem, que eu vi huma Con

[ulta do Confelho de minha Fazenda [o..'
bre hum Mandado, e Ordem geral, que
pelo dito ConCelho fe pa{f<?u para os Pef
cadores .da Villa de Peniche pagarenl di
zima á minha Fazenda dos pefcados , que

. levaô a vender fóra defie Reyno , que o
Coilde de Atougula diz lhe pertence por
ruas. doaçoés COUl a dizima nova delles , e
as mais diligencias,.' que na materia fe fi
zeraô, e por eH as conRou, que nao per
tenceUl ao dito Conde os taes .direitos,
nem os póde levar pelas ditas doaçoés , e.
Foral-da dita Villa ; por quanto os direi..
tos dos ditos pefcados, que fe vaô vender

. fóra do Reyno confornle a direito, eJu
{liça, !:1ô devidos á minha Fazenda: nem
outro-fi podia fazer a compoGçaô, e co.n
certo, que fez com os Pefcadores da 'Vil
la de Peniche, que lhe pagaifem dez mil
reis de cada Caravella, 'lue levaife a ven
der os pefcados, que fe peCcaffem nos má
res, e Conquif1:as defle Reyno , ao de Ca
fieIla, e a outras partes; e que os que fof..
fem ao Brafillhe trouxeífem os ditos dez
nlil reis empregados em Açucar: pelo que
naô houve por bem de affignar hum AI..
vará de Confirmaça6 do. dito concerto,
que o Conde fez com os ditos PeCcado
res de Peniche, que Ce paífou pela Mefa
do Defembargo do Paço fobre efia mate
ria, ácerca da qual mandei fazer algumas
diligencias; e viflas com as mais, que fe
fizerao, como dito he, houve por bem
mandar paífarProvifaó na conformidade
de buns Mandados, que fe fizeraõ peIo
Con[elho de minha Fazenda para as Al
fandegas do Reyno;a qual mando [e cun1
pra, e guarde inteiramente na dita VilIa
de Peniche, am como fe deve cumprir, e
guardar nos mais Lugares dos Pórtos de
nlar def1:e Reyno, fem embargo de quae[
quer fentenças, que o dito Conde de .A..
toug1.11a diga ter em feu favor, e de que {e
pertenda ajudar, por ferem contra o Fo
ral antigo.., e alcançadas fem fer ouvido
o n1eu Procurador~ E outro-fi hey por

. '.

•
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A L V A R A"
Em quefi determinou fj nenhum Efirangeí-.

7'0 pudife trabalhar lIas Marinhas, nem
fqjJe ver, llemaprender a fabrica dellas.
Liv. 6. das Leys da Torre do TOInbo, foto 150,

N.II EU El-Rey faço faber aos que eíle
. Alvará virem, que, propondo-fe-nle
pelo meu Confelho da Fazenda o grande
prejuizo, que fe feguiria a eíte Reyno de
fe cOlltinuar no de Gal1iza a fabrica das
:Marinhas, que de poucos tempos a efia
parte fe começou nelle, nlandei paífar
huma Ley en1 15. de Fevereiro do anno
paífaCio de 1695. com as penas, que pa
recêraâ fer convenientes contra os Mar
noteiros Officiaes deita Arte, e praticos
,na cultm'a della, os quaes, fendo naturaes
deíl:e Reyno, andaífem 110 de Gal1iza, ou
dahi em diante [e paffaffem a elle. E por
,<}ue pelo mefmo Confelho da Fazenda fe'
me propoz que efla providencia naó fe
ria baílanre, fe juntamente naó fe acudif
fe ~om remedio efficaz,para que os Cafte
lhanos, ou quaefquer outros Eftrangeiros

Liv. II.

Av Lívrofegundo das Ordenacots, Tit.2G. 97
publícaçao defia minha Ley , fe recolha5 tiveífem prohibiçaó de trabalhar na fabri...
ao Reyno ; e naó o fazendo affi, incorre- ca das Marinhas deíle Reyno, aonde fa
ráó na mefma pena de n10rte, e confifca- cilmente fe poderiaó fazer capazes de le
çaô de bens; pois que tendo todos em var efla arte a Galliza,de que fe feguiriaó
que fe occupar, e ganhar feus jornaes nas os mefmos damnos,que fe pertendem evi..
Marinhas defles Reynos, naó devem tan- tar por bem commum de nleus Vaífallos7

to em damno do commum delles hir in- e minhq Fazenda: e tomando-fe fobre efla
troduzir eíla fabrica nos eflranhos. E para materia as informaçoés, que parecêrao
que nefla fórma fe obferve, cumpra, e necelfarias, com as qllaes fe me confultol1
guarde inviolavelmente, comà neila fe o negocio no dito Confelho ; e coníidera..
contêm, e fe naó poífa allegar ignorancia, da a importancia delle; Hey por bem,que
mando ao Dor. J oaó de Roxas e Azeve- ·da publicaçaõ defle em diante nenhum
do, do meu Confelho, e meu Chance!- homem, que naó feja natural, e nlorador
lér mór do Reyno, a faça publicar em mi- nelte Reyno,poífa trabalhar elU Matinhas
nba Chancellada, e enviar a cópia della a delle em qualquer parte, aonde as haj a, e
todos os Miniflros das cabeças das Co- em qualquer minifrerio, e occupaçaõ,nem
marcas dellas, e a todos os Lugares do a Ufo feja admittido ; e quem o contrario
Reyno,aonde houverMarinhas:nos quaes fizer, e for achado trabalhando,ou lhe for
fe poráá tamben1 Ediétaes,fob meu Sello; provado que trabalhou, ferá publicamen-
e feu Ggnal, para que affi a façaó execu-, te açoutado, e degradado cinco annos pa
tar; e fe regiflará nos Livros do Defem- ta galés;e pofia que nao feja homem,q tra
bargo do Paço, Cafa da Supplicaçaó, e ,balhe, incorrerá nas mefmas penas, fe a el..
Relaçaó do Porto, aonde femelhantes las for obfervar, e aprender o modo da
Leys fe, coflumao regiflar. Manoel da fabrica; e affi hUl1s, como outros pagaráõ
Silva Collaço a fez em Liíboa a 15. de para as defpefas do Confe1l10 de minha
Fevereiro de 1695. Franci[co Galvaõ.a Fazenda duzentos cruzados; e nasmef..,
fez efcrever. REY. .nlas penas incorreráó os donos, Feitores,

Rendeiros, ou Adminiflradores das ditas
Marinhas, fe admittiIem no trabalho,e fa-'
brica dellas aos Efirangeiros ; e naó fendo
peífoas, elU que caiba pena de açoutes, fe
accrefcentará enl lugar della o degredo
para hunl dos Lugares do Efiado do Bra..
fiI. E outro-fi hey por bem que os Cor
regedores do Crime defia Cidade,e os Jui..
zes do Crime della, dos Bairros, em que
houver Marinhas, e os Juizes de fóra, e
Ordinarios dos Lugares, em que ha IVla..
rinhas, tirenl todos os annos devaífa deíle
cafo no tempo, em que nas lVlarinhas fe
trabalha; e procederáó contra os culpa
dos com appellaçaó, e aggravo para cada
huma das.R.elaçoés: e mando que fe ac·
crefcente eite Capitulo aos de fuas refi..
dencias. Pelo que mando ao Regedor da
Çafa da Supplicaçaõ,PreGdente do Paço,
e Governador da Cafa do Porto, e a to-'
dos os Defembargadores, l\1.iniHros, Offi-'
ciaes, e pe[oas, a que o conhecimentO'
tlefte n1eu Alvará, que valerá como Ley,
pertencer, o cumpra5, e façaõ inviolavel..
nlente cumprir, e guardar, cada hum na
pane 1 9,ue lhe tocar; para çijjo effeito fe

R - lhes re·



• 98 Collecçaõ . dás Leys EfCtra1Jagdntés,
lhes l:emetter~(} os traílados delle impref- de hum anno, fem embargo -da Ordella~

[os, e a todos os Tribunaes e partes,que çaó do Liv. 2. Tit. 39., e 40. e~ contra..
lleceifario for; e aos ditos ':rafla los im- rio; e fem embargo outro-fi de qualquer
preífos fe dará tantá fé, e credito, fendo Ley, ou Ordenaçaõ em contrario, e da
affignados por- dous Miniíhos do Confe- Orde?açaõ do me~mo Liv. 2. Th.44.,
lho de minha Fazenda, .como fe foIre o que dIz: Que fi nao entendaJer derogada
proprio por mim affignado; e fe publica- a OrdeJIaçaô , Je daju1!flancia dellafe lla5
tá em minha Chancellaria, aonde ferá re- fizer exprifa mença'Ó. Miguel de Abreu
giílado no Livro dos Regiitos das Leys, e Freitas o fez eJ?1 Li{boa a 27. de Março
como tambem no Livro dos Regifros dos de 1696. Martim Teixeira de CarvalhQ
Regimentos de minha Fazenda; e valer~, o fez efcrever.
pofio qu~ feu effeito haja de durar maIS REY~

TI T U L· O XXVIII.·
Queas Alfandegas,eYc. naofe entendafereJn dadas e1n algu1rlaS doaçoes.

Ao §. 2. )

do bem publico ddl:e Reyno, mayormen.
te e(las, que ttataó de 111ateria de Terças,
que fáõ applicadas para Fortificaçoés del..
le ; e tendo conúderaçaó a tudo; Hey por
bem, e mãdo,que daqui em diante fe cum..
pra, e guarde illteiramel1.te a dita Provi[aú
paRida [obre efta materia no anuo de 77.,
que declara, que a terça parte das ditas
condemnaçoés pertence aos Concelhos,
outra ao denunciador,e outra áTerça,que
a rnin1 pertence, fem embargo de todas, e

. quaefquer outras Provifoés,que pela Me·
fa da Confciencia,Confelho de minha Fa..
zenda, e outros Tribunaes antes defta em
contrario fejaõ paIradas; e de quaefquer
fentenças dadas em favor do Mampofiei..
ro mór dos Captivos, ou de outras per
foas; porque todas hey por nullas ? e de·
rogadas: e 'luero que efte fó valha, fem
embargo da Ordenaçaó do Liv.2.Tit.44.,
que diz: Que naô poJJa por mim fer dero·
gada Le)}, lzem Ordellaçaú a!guma,je deI·
la,e da ju1jlancia della,je llaôjizer expref
fa , e particular mellça'Ó j o qual fe tra{]a...
dará nos Livros das Camaras de todos os
Lugares 'deRes Reynos, e fe apregoará.
!las Praças, e L'Ugares publicos delles ; e
[e traíladará nos Livros da Provedqda
de metlS Reynos; e os Provedores envia...
ráõ os traílados pelos Lugares de fuas.
Comarqas; e ao traílado deite, aíftgnad()
por Pero Sanches Farinha, meu EfcrivaD
do defpacho do Defembargo do Paço,
mando que fe dê tanta fé, e çredito,com()

. 'ã efte

A L Y A R A,
Em lJueJe declaro'u, que·das coildernllaço~s

das Coimas llOÔ pertence Terça alguma
á Redempçaô de Captivos.

Liv. 2. das Leys da Torre do Tombo, foI. 216.

U EI~Rey faço Caber aos que elle
Alvará virem, que eu mandei' ver
por pdfoas do meu Confelho., de

letras,e experiencia a queixa,que o l\1am
pofleiro mór dos Captivos deite Reyno
me fez, de Ce mandar guardar por huma
Provifaó por mim affignada , pafI:1.da pelo
Confelho de minha Fazenda em 3. de De
zembro do armo de 1607., em favor dos
Contratadores das Terças deite Reyno,
para cobrarem a terça parte das condem
llaçoés das 'Coim~s ; outra Provifaõ , que
mandei pa{far em' 8. de Novembro de
1577" fobre o lnodo, que fe devia guar
dar na repartiçaõ das condemnaçoés das
Coinlas defi:e Reyno ; e o que o dito
Mampofleko 11161' me pedia ácerca de eu
.haver de mandar fe naó ufaífe das ditas
Provi[oés, e f6 fe guardaífe a que fobre
dia materia fe pa{fou peIo.Tribunal da
Mera da Confciencia, e Ordens no anno
de 90 .,em favor ~aRedempçaõ dos Capti
vos: e porque todas as differenças, e
defordens, que [obre as ditas Provifoés
ha havido, nafcem de ferem paífadas"
por Tribunaes 'incompetentes, por per
tencer ao pefemba.rgo do Paço, por on~
de fó fe paíJ;aõ Leys, ou ]?(ovifoé get-aes

N. I.

•
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.a' e!le 'pi'op'rio; Gue valerá, como C'.lrta, ali e!h~s d"e Efcrivaõ da Camara, e Alma..'
pofia que [eu ~ffeito haja de .dufqf mais taceda (la Cidade de Elvas, fiz mercê de
de hum. anno, fem embargo da Ordena- licença,para [e prefentarem nelles pelroas
ça5 em contrario. Antonio Martins de em vidas, e por ilropoderáõ levar os di
Medeiros o fez em Liíboa a 18. de Janei.. tos Officiaes da Camara o dinheiro, que
lO de 161)., e eu Pero Sanches Farinha por eIles lhes delfem , para delles fe vale-
o,.fiz efcrever. REY. r~m, e ajudarem no que coube á dita Ci-
., dade no dito. lançamento ; pelo que o d~-

A' L V A R A',' , , to Contratador naó ten1 jufiiça , para re-
Em que fi declarou, queJe nao deve Terça querer a T~rça do dito dinheiro;e quando

dos Oficios, que a Camara vende; e que fobre a ,materia da Terça elle quizeífe·re...
os Pro",,!edores jào Juizes competentes --querer alguma couCa, o havia de fazer-
para conhecerem dtftas duvidas. primeiro diante do Provedor da Comar-
Liv. ~. das Leys da T~lTe do Tombo ,Iot. lo. ca que heJuiz competente e delle na
Lív. 9· da Supplicacaõ ,Iot. 14· 'l\,f" , I'. d D I'. b o d' d P. ' . .LUeJa OS meus eJem arga ores o a-

N. 2~E U EI-Rey faço f:'lber aos que efie I ço;' porque conforme a Ordenaçaõ per-
o .. Alvará virem, que os Officiaes da tencem aos Provedores das Comarcas

Camara da Cidade de Elvas me enviárao quaefquer duvidas, e caufàs , que fe mo
dizer por fua petiçaõ, que, fenoo-Ihes fei- verem, .em .quanto a Terça naó efiiver [e
ta mercê de liçença para poderem.vender parada, e entreglle aos Recebedores del..,
os Officios de Efcrivaõ da Camara, e AI- o, Ia; e dos ditos Provedores pertence oco...

. motaceria -da dita Cidade, que eraó da nhecimento das taes duvidas, e càufas á.
nomeaçaó, e apre{entaçaô della, para do Me{a do Defenlbargo do Paço,como Tri
precedido de1les f.:ltisfclzerem ao lança- bunal [uperior dos Provedores das Co

, mento, e finta, q1le foi lançada á dita Ci- m~rcas, e naó a outros Tribunaes, e J ui
dade para o ferviço , que efie Reyno me ~es: e quando a Terça efliver Já entregue,

~ fez para a minha vinda a eIla; e que ten- e feparada , entaó pertence ao Conferva..
do vendido os ditos .Officios ás peífoas, dor do Contratador tomar conhecimen..
'lue mais lançáraó nelles, e palradas Car- to das duvidas, e caufas, que o dito Con..
tas de arremataçaó na fôrma de minha tratador tiver, e mover, e ao conhecimerr-

. Provifaó., t'{Íle fobre i{fo mandei palrar a to de minha Fazenda a adminiflraçaó dos
,Manoe1l\tloreno de Chaves,Contratador rendimentos dellas. O que tudo viíl:o por

I das Terças,requereo neGa Cidade aoThe- Dlim, hey por bem, que logo [e entregue
fo~reiro das ditas Terças fizeífe embargo na Camara defia Cidade de Liíboa, a
na maó do comprador do Officio de Ef- quem vinha dirigido o dito dinheiro, to
,crivaó' da Almotaceria pela Terça do di=- do o que o dito Contratador tiver embar..
nheiro, porque fe vendêraõ ambos os di- gado na maó da pelroa, que comprou o
'tos Officios, por fe lhe dever como bens ,dito Officio de E{crivaõ da Almo.taceda;
,do Concelho; e que com effeito fe em- . ou eiHver depofttado em qualquer outra
bargáraó q·uatrocentos , e tantos mil reis; peífoa, fem a ilfo fer pofia duvida aI..
e me pediaõ manda{fe ver efle negocio, e .guma; e mando que ceife qualquer de.. '
prover nelle, como foífe meu [erviço. E 'manda, que o dito Contratador tiver,mo~

,vendo o que fobre eRa materia confultá- vida fobre eRa materia, no eflado,enl que
rao os meus Defembargadores do Paço, e ~fiiver , e que fe naó falle mais nella; e a
como expreíI:lmente declara a Ordena- todos os meus Defembargadores , Corre...
çaó,que fômente fe pagará Terça das ren~ gedore.s, Provedores, Jufiiças , ()fficiaes,
<tas .dos Concelhos; e o dinheiro, porque e pelfoas,a que o conhecimento difto per
fe vendêràã os ditos OfEcios,naõ era ren- tencer, que o cumpraó, e guardem, e fa
da do' Concelho,nem por tal deve fel' ha~ ça.ô inteiramente cumprir, e guardar, co
vida, por quanto todos os Officios faõ pl0 nelle fe contêm; o qual [e regifiará na
meuS,.e nar) fe regulaó por bens do Con-, Mefa dos meus Defewbargadores do Pa..
celho, pofio que da apreCentaçaó delles. ço, e na, Cafa da Supplicaçaõ. Joaó
tenha fdto mercê .ao.algumaS Camaras; e' F"eyo o ~ez em Liíboa a 26. de Feverei.

Liv. II. . , N 2 ro de

/



100 Collecçaó I. das Leys Extravagantes-"
ro de 1614. Duarte Corrêa de Soufa o da Corte, execute, e faça executar o cou..
fez efcrever. E mando ao Doutor Luis teúdo neite Alvará, comq nelle fe cou..,
de Araujo Barros, Corregedor do Civel têm. REY.

T I T U"LO XXXII.

•

. .

Que os Almoxarifes d'el-ReYJ ou outrenl, naó ~Olnem coufa alglllna~eYc.

Ao §. 1..

A L V A R A,' fe adminH1:raó pelo mermo Confeiho UI..
Em .queJe determinoz;., lJue os Navios, q,ue· tramarino: e os Governadores, nem, ou.. '

12azifragarem nas Cqflas do ReynoJelldo tra alguma petroa, de qualquer qualidade
de inimigos, i/!fieisJou Corfarios, perten- ou condiçaó 'que feja, poderáó pertender
ceráô a Fazenda Real, eftráó occupa- o dominio dos taes bens com o funda-
dos pelos Ojficiaes de!la. mento de os haverem occupado primei..
L.iv. das Leys da Chancel1arí'a mór ,/01.8. ro, ou por outro qualquer pretexto; por..
~iv. S. do Defembargo do Paso ,foto 189' verf. que por efte me~ Alvará hey .por ~ero..
Liv. }Z. das Eftravag. da Supplicasaó If~t.'J.lg. gada a difpofiçaó da Ordenaçaó LI'V. 2.'

N. I. U EI-Rey L'1ÇO faber aos que eíle Tit., 2. §. 1., e qualquer outra Ley ,ou
meu Alvará em fórma de Ley determinacaó , que em contrario haja ne..
virem, que, tendo confideraçaó á fia materi;; por quanto quero que fó efle

perrença5,que fazem os Governadores do valha, e tenha força, ficando [alva a dif-
Algarve, para que lhes hajaó de pertencer pofiçaó da dita Ordenaça5 no principio:
os N ávios, que da5 á cofia nas prayas da- e os Governadores {e naó intrometterá'õ
quelle Reyno, e todas as mais couCas, por modo aIgüm na arrecàdaçaó dos ditos
que a eIla vem, que eraó de int1eis , ou de bens; mas feráõ obrigados a darem toda
de peífoas,ou N açoés"com que efte Rey- a ajl.:lda, e favor, que for neceífaria , e os
no efHveífe em guerra, ou de quaeCquer Officiaes de minha Fazenda lhes pedirem
Corfarios, fe primeiro os ditos Governa- para a boa arrecadaçaó della: e havendo
dores as occupafIém peífoalmente: por fe os ditos Governadores com o zelo, e
juílas coníideraçoés,e outros refpeitos de cuidado, com que devem proceder nas di..
meu ferviço, qme foraó prefel1tes, e para ligencias dé meu ferviço, lhes mandarei
qnaó venha mais em duvida, Sou fervido remunerar, a que fizerem,~orn hun1a joya

. ordenar,e mandar,como por eite meu AI- proporcionada ao {eu merecimento: e de..
vará em fórma de Leyordeno , e mando, claro que naó he da minha Real intençao
que daqui em diante todos os N avios,em- prejudicar por eíle Alvará ao direito, que
barcaçoés , e couCas, que fe perderem J e aminha Fazenda,ou os Governadores dp
derem á cof1a nas 'prayas defte Reyno,ou Algarve tiveífem adquirido nos cafos fue..
do Algarve, e nas das Ilhas, Brafil, Indi~ 'cedidos antes da publicaçaó defie; o qual
Angola, o~ em outras quaefquer de meus' quero que valha, e tenha força de Ley,
Dominios, fendo de infieis , ou de outras e fe cumpra, e guarde, fem embargo de
peífoas, ou N açoés, com que.efle Reyno haver de durar o feu effeito mais de hum
e!l:eja em guerra, ou de COl'fados, ficaráó anuo, e da Ordenaçaó Liv. 2. Tit. 4°·,
pertencendo ,á minha Real Fazenda; e que manda: Qu, as cOI'.fas, czgo dfeito na
que fejaó occupadas pelos Officiaes del- de durar mais de hum.. anlto, pnj/em por
la, e obrigados a tàzer auto, e inv:entario Cartas, e naô por ..Alvarás. E mando ao
com toda a clareza, e dHHnça5; o qual Prefidente do Defembargo do Paço, Re..
ferá reviílo, e examinado pelo Provedor gedor da Cara da Supplicaçaó , Govema
d Comarca do diitriél:o, a que pertence~ dor do Porto, e do Reyno do Algarve, e
e com eIle me dará conta pelo Confelho ao Vice-Rey do Efl.ado da India, Gover..
de minha Fazenda, ou pelo do Ultramar, nadores, e Capitaés Generaes , Capitaés.
acontecendo eite caCo nas ConquHlas,ql.le. móres de tod~s as minhas Conquiftas,que

affio cum-
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affi o cumpraõ, e guardem; e faça~ regi- le ás Coriqui!hlS, e mais partes, aonde Ce
fiar e~e nos Livros das Camaras, e de mi· ha de praticar. Theodoro Lopes Falcaõ
l1ha Fazenda, e mais partes, aonde per- Pereira o fez em Liíbo·a a- 20. de Dezer:n.
tencer. E ordeno ao meu Chancellér mór bro de I7I}", Diogo de 1.Vlendonça Cor~
pa{[e pela Chancellada efie Alvará" e o te-Real o [ob efcrevi~ . '
faça publicarnella,ellviando as cópias deI.. R.EY.. '

T I TUL o XXXIV~
Das .Minas, e Mett;les~

A' Rubricd;

A L V A R A,
, Em que Sua Mage}lade largou aJe.llS Va.f

fã/los a Minas de S.Paulo, e S.Viceltte;
e em que deli Regimento para os deJcu
hridores dellas.
Liv. 3. das Leys da Torre do Tombo ,foto 97-

N. I.EU EI-Rey faço Jaber aos que e!1:e
. meu Regimento virem, que,con·

fi derando eu que em o decurfo de
tantos alli1OS, e por nluitas diligencias fei
tas por D. Francifco de Soufa Governa
oor, que foi do EG:ado do Brafil, e Salva
dor Corrêa de Sá, aos quaes commetti o
defcubrimento das Minas do ouro, prata,
e mais metaes das Capitanias de S. Pau~
lo, e S. Vicente daquelle Efiado, Ce naô
poder por elIes averiguar a certeza das di·
tas l\iinas , e naú fe ter tirado dellas pro
veito algum para minha Fazenda; por fa
zer mercê, e favor a meus Vaffallos das
dit,as Capitanias, e a todos Os mais mora
dores daquelle ,Efiado; Hey por bem de
lhes largar as Minas de Ollro, prata, e
mais metaes , que eítaâ defcubertas , e as
que ao diante fe defcubrirem no dito di
firiélo, pagando do que dellas fe tirar o
quinto á minha Fazenda,como tenho mã
dado ,pof minhas Ordenaçoés: e para Cç
poderem beneficiar, como convêm a meu
ferviço, e bem de meus Valfallos, mandei
fazer eíle Regimento, para que na fórma
delle fe, proceda daqui em diante.

I Hey por bem de fazer mercê ás pef..
.(oas, que novamente defcubrirem Mina

, oe ouro, ou prata, ou de outro metal, de,
vinte cruzados; e na beta, e veya,que def~

, cubrirem, de oitenta varas de comprido,
e quarenta de largo; e affi mais outra mi
na de feffellta. braças de comprido, e trin- ,

ta de largo; e andando juntamente com
elle outras pe{foas bufcando 1.Vlinas, e a..
ehando depois do dito Defcubridor aI·
gumas betas:, e veyas nã mefma parte,

-álem dos vinte cruzados de mercê J have..
ráó huma ~lina de feffenta varas de com..
prido, e trinta de largo; e pedindo ou..
tras pe{foas Minas nas ditas partes, poílo
que fe naó achaffem no defcubrimento,Ce
lhes dará huma Mina de fefrenta varas na
fórma fobredita, depois· de Ce darem ao
Defcubridor, e.peffoas, que andáraó conl
elIe no dito defcubrimento.

~ E para que todos fe poífaó empre
gar no defcubrimento das minas; Hey
por bem que gozenl do privilegio de Def..
cubridor, affi para o effeito referido,como
para os nlais defre Regirn'ento, naó fó
nlente os Portuguezes, que viverem nas
ditas Capitanias, e Efiado do Brafil,e feus
filhos, que lá na{cerern , mas tanlbem to
dos os Indios , e Efirangeiros, que com li...
cença minha vivem de pre{ente nelle, e
os que com ella forem lá viver pelo tem..
po adiante.

) Que, tanto que {e defcubrirem as
·ditas betas, e veyas de ouro, e prata, e ou
tros n1etaes, o faráõ Caber dentro de quin
ze dias aoJuiz do I.ugar, em cujo diítri
,ao eíliver a terra, em que fe acharem as
ditas Minas;o qual a hirá logo ver com o
Efcrivaó da Camara, que a regiítará no
Livro della com todas as declaraçoés ne
ceifarias, e o nome do De{cubridor, a que
,dará juramento, {e o metal, que tirou, he
da dita Mina, e lhe paffará certidaó; a
qual aprefentará em termo de 20. dias
ao Provedor das Minas, que, mandando
fazer enfayo do dito metal, e achando
'lue a Mina he proveitofa , a hirá em pef-.

foa de..
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roa demarcar,e lhe pora as eflacas, e mar- as mais veyas, e betas de{cubertas ,.e pOi'"

cos neceifarios, nos lugares, que difpôem defcubrir, poderá o dito Provedo~' tomar
. a ·Ordenaçaõ (fendo porêm o comprimen... para minha Fazenda em qualquer tempo,

to , e largura, que fe declara nefle Regi- que eu quizer, hum quinhaõ, que ferá até
mento); e que do dia da demarcaçaó a a quarta parte, entrando com as defpefas,
.dous mezes ferá obrigado a trabalhar con.. e pagas dos direitos na fórma da Orde~

tinuamente na dita Mina, trazendo neIla naçaõ.
hum Mineiro, e o nun1ero de trabaIhado- 6 E porq para provimento dos meus

5, que o dito Provedor lhe affignar, que Armazens he neceffario cobre, chumbo,
ferá5 fempre os que forem nec~ífarios eflanho, e calaim, ordeno, e mando, que
para lavor della; e nao aprefentando a todo o metal defia forte, que fe tirar das
certidao do Efcrivao da Camara ao Pro- ditas. Minas, depois de pagos os quintos,
vedor das MInas em termo de vinte dias, o que refiar feráó obrigados os fenhores
para li faça a deinarcaçao, ou nao come- das lVlinas ao vender a minha Fazenda
çando a trabalhar nos ditos dous mezes, pelo preço, que j lflo for; e vendendo..(e a
ou deixando de trabalhar quatro dias com outra alguma peífoa fem minha licença,
os jornaleiros 1 que o dito Provedor lhe ou tirando-fe fem eIla no dito Eftado ,
affignar, perderá a dita Mina para minha ferá perdido para eila com o dobro do
Fazenda., e o Provedor a dará a pelfoa~ preço,porque foi vendido; e a peffoa, que
que comodamente a poífa beneficiar, {ai- o denunciar, e de{cubrir haverá a terça
vo juíl:ificando impedimento legitimo di- parte, Llzendo-o certo. .
ante delle, porque nefie cafo ferá releva- 7 E porque COB êm ao benl cõmum~
do da dita pena. e ao particular dos que tive~.em l\1inas

4 E porque fou informado, que aI.. nas ditas partes, trabalharem nellas de
gumas das Minas de ouro, que [e tem continuo, e nao as largarem por falta de

. achado naquellas Capitanias, faó de lava.. cabedal, o que naó poderáó fazer, tendo
gem, que as invernadas trazem com as muitas, pela muita fabrica,q\le he neceifa
correntes aos rios, e ribeiras, onde fe a- ria, e grande defpefa,que fe faz com eIlas;
cha; Hey por bem, que o PI vedar das Hey por bem, que nenhuma peífoa poífa
Minas reparta as-clefcuberras,e que Ce def. ter mais,que até tres Minas.; e tendo mais,
cubrirem da mefma qualidade, na fórma ferá obrigado a vende-las em termo de
aefle Regimento; mas poderá affignar hum mez a peífoa, cu peífoas,que tenha6
mais varas das que ne~e eflao.linlitadas~ poffibilidade para as beneficiar; e naó o
pela fabrica de [emélh~ntes Minas fer nle... fazendo, ficaráo á minht Fazenda, paril
nos cuíl:ofa, e militarem outras razoés, eu mandar .difpôr delIas , como nle pa
que nao ha nas Minas de veyeiros,e betas, recer.
que fe lavraó com grande. fabrica , e fao 8 Em caCo, que algumas pe{foas def
commummente mais rendofas. cubraõ Minas dos ditos metaes tao fi'acas,

" As Mil1às de o.uro, prata, e cobre, que nao foffrao pagarem o quinto dellus
e de mais metaes, que eftiverem defcuber- a minha Fazenda, o que 'as defcubrir, e
tas, ou pelo tempo em diante fe defcu- beneficiar o fará a faber ao Provedor das
brirem, fe forem tao ricas, que convenha Minas,que fazendo en.G1.Yo· do metal , que
ferem beneficiadas por parte de minha Fa· deIlas fe tirar, informará ao Confelho de
zenda, o Provedór deIlas avifará ao meu minha Fazenda com feu parecer, para
ConCelho da Fazenda', dando conta dos elIe me dar conta da materia, e eu mano
enfayos,que fez dO'h1etal da ditas lVIinas, dar fobre eIla prover, como for n1ais meu
e o que refponde cada quintal, enviando ferviço.
ao dito Confelho metal do enfayo, que fi. 9 Haverá hum Provedor das Minas,
zer, para que, parecendo-me que convêm peífoa de muita confiança, que me {erá
beneficiarem-fe para minha Fazenda, q. confultado pelo. meu Confelho da Fazen·
mande ordenar, e neíl:e cafo mandarei dar da; o qual terá a fuperintendencia dei·
ao Defcubridof dellas a fatisfaçao ; ou fa.. las, e conhecerá f6mente das caufas, to·
ur a mercê, que me parecer i e em todas .cantes ás ditas Minas1 ~as quaes procede-

rá bre-
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tá breve, e fummariamente ; e das fenten· nefte Regimento; e affi [e Ínforn1ará fe
'las, que der, dará appellaçaó , e aggravo trataó lllal os ditos Senhorios os Indiós,
para a Relaçaó da Bahia de Todos os San- naó lhes dando o neceífario para rua [u
xos, pa{fando a quantia de' cem cruzados frentaçaó, ou obrigando-os a trabalhar
.em bens móveis, e de cincoenta nos de mais do ardinario , e [e lhes naô pagára6
raiz, que fó terá de alçada: e para efcre- [eu [alaria; e tendo excedido, pi'ocede
ver nas caufas, que diante delle [e trata- rá contra eIles, condemnando-os até cin
rem, haverá hUl1l E[crivaó, que me ferá coenta; cruzados [em appellaçaó, nem
nomeado pelo dito Confelho; o qual o aggravo, que [eráó 'lpplicados para os
ferá tambem de todos os regiftos, e de- Captivos; e eftando-lhes devendo algum
marcaçoés dasMinas,que lançará em hum de [eu [alario , lho fará logo pagar; e naó
Livro, que para o dito effeito terá, que confentiráque os lndios , a que fe fizerem
ferá DU111erado pelQ Ouvidor da Capi- aggravos ,trabalhem mais com. o dito Se
tania. nhorio, fazendo em todo guardar a Ley~

10 E porque para beneficio das ditas que paífei fobre a repartiçaó das ditas Al·
Minas he neceífario repartirem-fe os ln- -deyas, no que tóca ao bom tratamento
dios pelos Senhorlos dellas, o dito Prove- ,dos ditos Indios ; e affi proverá fobre a
dor fará a repartiçaó, dando a cada peífoa limpeza das .Minas, ordenando. o eíteja5
os que forem neceilàrios para o lavor del- fempr.e,e haja nellas pontes, e efcadas pa
las; os quaes os trataráó bem, dando-lhes ra com Cegurança fe poder trabalhar nel
todo o neceífario para rua fuílentaçaó, .las, mandando para o dito effeito notifi
naó os obrigando a trabalhar mais, que car aos Senhorios dellas com as penas,que
o ordinario ; e quando fizer a entrega dos lhe parecer; e procederá contra os que
ditos lndios, lhes limitará os dias,que haõ cavaren1 dentro das demarcaçoés, affi. nas
de andar no dito trabalho, e ordenará o <litas vias, ou por fóra deIlas , com as pe..
qlie Ce lhes ha de pagar por dia, que ferá nas ·da Ordenaçaõ..
eonfórme a taxa geral, que te fizer para 13 E como da confervaçaó dos ln...
todo o Ef\:ado na tórma, que eílá ordena- dias depende o beneficio das ditas lVIinas,
do na Ley, qnlandei paífar n~íla Cidade pois [enl eIles Ce naô lavraô, e beneficíaõ,

Liv.4' de Li{boa aIo. de Septembro de 161 I ..' * .por lhes fazer mercê, e favor; Hey por
Tiq2. fobre a ordem, que Ce ha de ter na reparti- bem, que naô poífaõ fer prefos enl éadêa
~~:~: çaô das Aldeyas dos lndios, que vierem por divida$ civeis , nem por ellas fe poífa

do Sertaó, que fe guardará em tudo o L1.zer execuçaó em Ceus vefiidos, e de fuas
mais,que naô eftiver difpofto pOfefte Ca- mulheres, cama, e mais móveis de cafa,
pitulo. nen1na ferramenta, e inílrumentos; que

1 I E na repartiçaõ , que o dito Pro- tem, com que beneficÍaó as ditas Minas,
vedar fizer dos Indios, quando os entre- e fazem fuas roças, e lavouras; e na me[..
gar pata trabalharem nas lVIinas, deixará ma fórn1a naó poderáó tambem fer exe..
fempre em cada Aldeya os que forem ne- .cutados os S nhodos das Minas,·e Minei
eeffitrios para faze.rem roças de mandio- 1'0 nos Efcravos, fabrica, e inftrumentos,
ca, e lavrarem feijoés, e outros legumes, com que fe lavraô as ditas Minas, por di
com que fe coftutnaó fufientar; e traba- vidas contrahidas depois de as po{[uirem:
lharálfempre de fazer repartiçaõ dos ln- 14 E haverá na Capitania de S. Pau
dias para as Minas, que eftiverem mais lo , ou na de S. Vicente, ou na parte,que
perto das Aldeyas, em que viverem; para lnais acómodada parecer, huma cara, que
que com mayor commodidade po{faó a- fervirá de feitoda; na qual reíidirá hum
eudir a fuas familias. 'l'hefoureiro, pe{[oa de confiança, que n~e

J 2 Viíitará o dito Provedor cada ferá nomeada pelo meu Confelho da Fa
tres mezes todos os a{fentos das Minas, é zenda, e hum Efcrivaó,que efcreverá enl
~irará informaçaó fe fe trabalha nellas 'hum Livro, que Ccrvirá de fua receita, os
com o numero dos lndios, que lhe affi- quintos do ouro, prata, e mais metaes,que
gnou ; e achando que fe naó trabalha nel- fe tirarem das ditas Minas; o qual ouro,

Jas., procederá na fórma, que eftá difp.oltu ~ .prata fe nl~t~ení logo em hunla àrca,que
- . para llfo

•
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:.N. 2.EU EI-Rey faço Caber aos que eIle
meu Alvará virem em fôrma de Ley,

que, fendQ eu informado da defordem"

A L V A R A;
Em ql!eJe prohihicJ ahriremfe novos cami
. nhos, ou picadas para as Millas , já deJ

cubertas, ou fj ao dianteJe deJeubrirem.
Liv'7' d~ Provif.da Secreto doConf.Ultram.,jo!'404'"

,

10 Collecça"õ das Leys Extrpva.gantes ~

-que para i{fó haverá na ditaFeitoria,~etrês com que algumas petroas no Eflaclo do
~baves, de que terá huma o Thefoureiro, BraGI fe Íntromettem a fazer picadas, e
outra o Ercri aó, e outra o Provedor, de, abrir caminhos para as Minas,. fem at
qr~ naó fará àerpefa aIguma,falvo as qeu tenderem aos grandes inconvenientes,
mãdar fazer por n1inhasProvifoés;e o guin- que fe poden1 feguir; e devendo eu evi
to dos mais metaes fe mctterá em huma ta-los, fui fervido eflabelecer a prefen..

_ cafa,de qterá a chave 9 dito Theroureiro. te Ley, pela qual prohibo daqui em dian-
15 E o dito Provedor terá tan1bem te abrirem-re novos caminhos, ou picadas

a fuperintendencia da dita Feitoria, e fará 'para quaerquer Minas, que efliverem já
vir a ella toda a peífoa, que lavrar Minas;' dercubertas, oú para o futuro fe defcu
-ou que por qualquer outra via houver brirem, tant~ que nellas Ce tiv'er dado fór..
metaes dellas, a pagar os quintos, e mar- ma de arrecadaçaõ da minha Real Fa..
car o ouro, prata, e mais metaes, que das zenda; Hey por bem, que toda a peífoa,
c;litas Minas Ce tirarem; e os que fe acha.. de qualquer eftado,preen1inencia,ou cou..
rem fem a dita marca,feráõ perdidos para diçaõ que feja, que depois da publicaçaó
minha Fazenda; com o dobro do que va- defta Ley abrir, ou mandat abrir cami
lerem; e a peífoa, que o denunciar haverá nho, o u picada para algumas l\'Iinas , em
a terça parte, fazendo-o certo. . que houver fórnla ,de arrecadaçaó da mi..

16 E o dito Provedor tirará devalfa nha Real Fazenda, incorra nas penas,que
cada feis mezes, huma nomez deJaneiro, faõ impoflas aos qáe defencaminhaõ os
e outra no de Julho de cada hum anno Reaes quintos, que do ouro das 1\1ina3
das peifoas,que defcaminháraó ouro, pra.. me faó devidos; e fe- proceda contra os
ta, e outros metae~,fempagarem os quin.. trangreífores deita Ley na fôrma, que
tos á nlinha Fazenda, e dos que os naó - mando proceder pela Ler de 1 0,. ~e Mqr..
nlarcáraó na dita Feitoria; e procederá ço de 1720., cujas penas lhes feráú impo
contra elles' na fôrma de minhas Orde.. fias, e executadas; e nas me[mas penas in..
naçoés, e Regimentos. corraó os que por ~fias picadas, ou ca~

17 E mando ao Governador Geral do minhas prohibidos entrarem nas ditas Mi..
dito Efiado,Chancellér da Relaçaõ del1e, nas, úu hlhirenl delIas; e tambem fe to
e Defembargadores,della, Provedor mór mem por perdidas todas as fazendas, de
de minha Fazenda,e mais Provedores del- qualquer qualidade que fejaó, que pelos
la, Capitaés dás mais Capitanias do dito ditos caminhos {e introduzirem, améta
Efia~ó, Provedor das lVIinas,e mais J uíH- . de para minha ~eal Fazenda, e a outra
ças ~elle,e a todas as peífoas, a qoconhe- 'amétade para o denunciante. E quando
cimento deIte Regimento perfencer,o cu- {e achar que he. conveniente ~brirem-fe

praõ, e guardem, e façaó cumprir, e guar- novas efiradas para lVIinas já efi~beleci

dar [em duvida,nem cótradicçaó algl1ma: das, {ou fervido fe n1e faça prefente, para
o qual valerá, como fe foífe Carta feita que, informado eu, poífa pelmittir , e dar.
em meu nome, poGo que [eu efE:ito haja licença para {e abrir novo caminho pela
~e durar mais de hum anno, fem embar- parte, que eu ordenar. Pelo que mando
go da Ordenaçaó do·Liv.2. Tit.4o.,'que ao Vice-Rey}e Capitaõ General de Marf
~ifpôem o contrario. Franci[co d~ Abreu e Terra do ERado do Erafil, e aos mai~

o fez em Li{boa a S'. de Agoito de 1618. GovernadoTes das Capitanias do mefma
. Diogo Soares o fez efcrever. REY. Efi~do, DeCembargadores da Relaçaõ da

Bahia , Ouvidores das Comarcas, Juizes,
de F óra, e Ordinarios, e mais Jufliças do
rnefíno EIlado, cumpraõ,e guardem,e fa..
çaõ cum'prir,e guardar,e executar eflaLey
na fórma, qnella fe contêm; e erra fe pu"
blicará nas Comarcas do mefn10 Eílado,
e fe regiftai-á nas Camara's', para qvenh~
ánoticia de todos. Dada em Liíboa Oce1"

dental a 27.. de Ql)tll-bro de 1711Af~1
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A L V· A R A D10 lhes convier~ E p.el~ q:le'P~ifel~ce.a?
. . . . ' . . .ouro en1 barra ~ depOls cc tllndl~O tiàs di';
Em·nue reprohlbloextrahlr-re ouroáas MI:' tas Carac- R b d' . F d' .r... I.

"J J' :J' ,.' li VI . eae.; a '·un lcau; con:era,no
llas em barra, ou folheta, [em fel'Jabn- di I1 r·jfio ~ M' J ~ d '.'

d C d F· d''''' d I ~~J. ...~l ~uas. Ulas a razao e...quatoEZe
'ça a 11a, ifa a Illl lçao el as. to{loeols por o·tav. -nu -d .d· ., d s

. . -. 11 l.a, .\..11 o, e vH1.te, e.. 0...1.1
L~v. das Leys da Çhancelladu l~lór , [o!. 20. ,.quilates· e a.efte re ~peito' (en.do .de may..or'.
L1V. 12. das Extrav~, da Su.pp1lcac;ao ,fol.. 2 H. _, , ,."" -. .'"

. - OU menor Ley , ,tera O [eu valor; acç[e.f.
N. }-D' Om Joaá por graç~ de peos R~y centamento,. ou,dimüntÍçaó;.J:oiJÓrtne:,os

, de- Portugal, .e dos Algarves d a- ..fel,is. quilates ..)~ pOLqJlanto llas ditas~Ga';'

~u~rri; e d'rilem Mar, enl Africa Senhor filS. de Fün~içaõ, .qltal1ao.as partes'~ÁeUas

~le .Guiné" 'e da Conquifl:a ,~Navegaçaó, levarem o ourt>;fe ha dé artetad~llO. oJllü11':
'C·oqlercio da Ethiopia, Arabia;':P~dia , e to, que...me.peúênce, ;darei a proviqei.lda
<lai~Inaia)&c. ·Faso G1ber.aos .q:ue e~a mi- neçeffilria, para que,ferc6bio cin oS.Direi.;
Ilhá Ler virem, q.u~ por juaas conJidera- tos Re~es elas Alfandegas dos ·ge,ienos.,
ço~.s.d·o meu ferv~ço , .defejando evitar a que entra.rem nas ditqs blilias i .por. eQ.-a"';
.oppr~{fa.õ., 'que experimentaõ·os:mqrado-,. :rerp cGnfúndídos"cQm..à cbí:HhbLliçJ.ó:.d.;.tS .
res .das ~inas', 'e.prmcipalme'nte -os qu~. arrobas de ouro, :que':ie 'm~·'pa.ga.va~.em '.

lO faõ ~ais pobres,. pela .defigualdade , e .ex- _ Iatjsfaçaó dos Cjuintos: E toda a'pé1fo~"di

ceiTa, com que faó fintados para a contl'Í-·.· qualquer. .qualidade, eflado ,·ülFtondiç?-ó. .
buiçaõ :do cômputo das arrobas 'de .ouro, '<Jue (eja , flue levar .para fóra<.do diflúé1'CJ
·t'Jue. coÍlvencidnáraó _com o Governador... das Miilas o.uro.~.err~~pó ,"'ou· em: barr~, ....qlú::
D. Brás' Balthazar da Silveira, 'e pepois ...naó for fundida nas:Ca:f':'1s·'Rea-es ..das:·FUl1"; .
'Com oConde de A{fumarD.Pedro de AI~ diçoés ,.incorrerá, álem ..dá pena de p,erdi- .
meida, feu fucce{for no mefino 'Governo; . mento.de todo,.o ouro ,-que.:JbeJor...ac!:la
havere~l de pagar enl.filtisfaçaó dos' quin-' ~do~ ou Ceja feu,.·oli alb~yo; 11a da confifra..;
tos -~e ouro,qu'e-me'pertenciaó pela rega- çaq deftod,as os~[eus..bens, e ··.{erá d~gi:·;t";

'lia, e fenhoriagem das meíinas~l\'Iinas.., ~ daqo por·de.z ~nnos'paJ:a .. ·aJridia~ -C.·par-a
Gl1~ de prefente lhes feria maisJerlíive1 que .efle de(caminho fe ~lanifdl:e, ot~del}O .
aos'PÓbl'eSipOr razaó "do accrefcentamen" a todos os,.Ouvidorés geraes' ~que no pJÍn-: .
to a~a.dita contribúiçaó~que fe/ajuTIou rio- ,_ cipio de.tod.os ..os annos .comec<;m.a tir"-~

'varriente com o dito Conde· de A{fumar; <levaIfa, .que teráó-fel11pre..eni abeno.ate
'Rey' por bem, que do dia da publicaçaõ o fim de Dezerpbro; e,.nella-;inql.liriráõ. pe~

i de~a Ley ~m diante naó tenha vigor âl- ,]~s peífoas,que leváraõ ouro·para: fóra'âas
gum,lTe·m.fe proceaa pela dita.contribui.;. ·Minas ,. antes de fel' Jundidà .nas :Cak'ts
çaô.; ê 'para o effeito 'da cobrança dos ,'Reaes para efle 'effeito defhnadas: e:pe.J;.
Cjuiútos do ouro,que me'faó dev.~dos; Sou .. mitto <Jlte'{js~traI~[greiTores.deflaLey-Ce.:
feryi.do -qu~ .,deu tr.o J10 difl:riétodas Mi- .jaá relevados j e' fi.quem~1ivres .das_,pe.1.1aj;
nas -nós {irios , .que'.parecerem nlais .con'" -Cjue lhes faá impoflas ,_ ',airida {end-o 'com
v.en}eiltes; fe fabrique, e dlahéleç.a logo á plices '-no mefmo 'de1i~o , "{e cm.pllP1i,CQ,
cufla.·de_minha Fazenda huma , OLl 'mais r-()tl .em f~gredo. denuriciarem ,..do defca~i

cafas, em ·ql~eeíe haja de fundir, redl1ziii- nhq da ·extracçaó.do our.o; § :t~l~liQ pfohi~

d~·[e a barras todo o ouro e"'trahida das bido po{fa fahir para'fÓi;~ ..das..JYIinas;,e.de
,me(~las.'Minas: e prohibo que-par.a fófa ~,-todo Oque denunciár,e fe julgar...por Co.ll~

rlelI~s fe 'po{fa"levar ouro algum enl :-pó, -.fifc:ado.J1averá amé:ta.de." .E-pal-â eiilt{lr .a
ou em barras, que naó Tejãõ fundidas nas -f:l1Gdade, que:póde l1avef-" .or.denQ;ql~e·.t.()~

.Cafas..Reaes das Fundiçoés, que-mando <las as barras,que fahirein das Cafas·..R.eaes
erigir; "e~fórriente permitto que no di'ítri,,; -eas Fundiç<}€s, fejaó cUlihadas .rias poor..as

, a.o.?~s mefm~f·Minas po{fa correr o oli.;, .pela pài't~ fuj'H~dorcom as l1]inh~s Arrb-á's,
to ~~ ;pó' ,. ou q que~ v111gatment~ fe cha.;. -e pt;la i~ferior COil111l101á ~fphera. ;.?e·c1a~
ma ,4.e folhe.ta ,a rapaó de dez·tóttoé~ por "rando-fe no meyo' ~a barra -por -amh.a~ :as
oit~'ya; e cq,n eI.1e poder~'ó os clitos'''mo- ~"pàrtes ot'peYó; ~ -quilat ...s clo-feu.ol~ro ;-.e·.() .

rad9~e~ entré ,fi' cornerciar-livtemente, e -~nno, em .que for~in fuüdidas ; e.á1enL e
,cel~?ra~~m as~fuas ~omr.ra~; e velldas·;ço~. ..fias cautélas , p'Od~!áô os EnfaJad.oü:.s.~c-

.LIV. II. -.0' :ért:fceJi- .

•
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Collecçaó' I~ das Leys Extravagantes,
diílriél:o das Minas: e paG:'ldo o dito ter..
mo, que concedo para ocon[umo do ou
ro todo, o que for achado,oll denunciado,
naó fendo -fundido nas minhas Cafas de
Moeda,ou das Fundiçoés das 1VIínas,. feri
confifcado ; e os tranfgreífores deíla Ley
illcorreráô nas penas delIa. Pelo que mane
.do ao Regedor da Cara' da S\.lpplica~aõ ,.
e ao Governador da Relàçaó , e Cara do..
Porto, do EHado do Brafil ,e de todas as··
Conql1iítas, e aos Defembargadores das
ditas Re1açoés, a todos os Corregedores,
Ouvidores, Provedores , Juizes, Juíliças, '
Officiaes, e pelfoas deiles meus R~ynos,

e· Sel~horios, que cumpraõ, e guardem I

eíla minha Ley, e· a façaõ inteiramente
cumprir,e' guardar,como.nella fe contêm..
E outro-fi mando ao D.~r J ofeph Gal.
vaõ de Lacerda,' do meu Confelho , e
Chancellér mór deftes meus Reynos, e
Senhorios , que a faça publicar na Chan.. ·
cellaria mór do Reyno na fórm~ cofiu
ll1ada , e enviar logo na Monçaó prefente
o traílado' della a todos os Miniflros das
Con'luiftas, e aos Corregedores, e Ouvi·
dores das Comarca's deíles Reynos, e aos
Ouviqores das terras dos Donata ias, em
que os Corregedores na6 entraó por Cor·
reiçaó, para que a todos feja notoria; e
Ce regiRará nos Livros da Mef:'l do Def·
embargo do Paço,e nos das Caras qa Sup.
plicaçaõ, Relaça~ do Porto, e da Bahia ,
e nos do ConCelho de minha Fazenda, e
Ultramar, e· nas mais partes, aonde feme
lhantes Leys (e coftumaõ regil1:ar; e eRa
propria (e lançará na Torre do To.mbQ.~

Bras de Oliveira a fez em Liíboa Ocei·
dental a I L' de Fevereiro de 17 19. An
tonio Galva6 de Caíle1-Branco a fez ef.
crever. REY. J.

A L V A R A,
Em f/ue fe de.ter17lil1ou f/ue o ouro, ~lle vier

. do BrqJil em barra, oufolhetn.,jemftr,
regiftado ,ft cOl!fiJiJue.

Liv. das Leys da Chancel1arí'a mór ,!fol. 2.~ •.

Liv. 12. da SLlpplicaçaÚ', foto 347-

D Om Joaó por graça' d~ Deos Rey N: 4'
de Portugal, e dos Algarves d'a..

quem,e d'alern Mar, em Africa Senhor'de
Guiné, e da Co"nquifta, N avegaçaõ, COoi
mercio da Eihiopia, Arabia , Pedia, e qa
India,&c. Fa~o tlber aos que eíla minh.~

.. I.ey VI-
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cre(centar todas as que lhes parecerem
necelfarias ; e pata que no cafo, CJue fe of-.
fereça alguma duvida (obre feralguma
barra fàlfa,ou verdGldeiramente tàbricada,
para que com mais facilidade fe' poífa a
veriguar,on;leno que nas Cafas Re~es das
Fundiçoés haja Livros de regiílo, em que
fe faráó aíféntos .~e todas .as barras, que
nelIas fe fundirem 7 CO~l declaraçaó do'
rezo, e q'uilates de cada huma, e das pef
foas, de quem eraõ. E porque eila Ley
naõ .ha de obrigar, nem ter 'execuçaó, em
Guanto Ce naõ tizere!TI promptas as Caras
de Fundiça'õ,nem tambem em quanto du
l:àr o contrato da contribuiç,aõ' das arro
b3S de oúro, CJue o'Con'de C'oyernador
das l\'finas ajuftoll com os moradores del
Ias, lh'e ordeüo que regúl~ o tempo, eril
que a lia de publícar,com' ~quelle, em que
acabar, o ~ito contrato, p.ara que affi, du
rante eIle, (e dê cOrifumo ao ouro,que pe
Ja dita contribuiçaó ficou livre 'de pagar
o quinto áminha Fazenda; e para eíle ef
feito, (e faz I ecefTario que, p,timeiro que
fe publi'qúe efb Ley, fe trabalhe nas Ca
f.iS de FlIndiçaó,para que nel1as {e reduza
a barra's o ouro das partes,. que he livre
de pagar quintos, pe1o- terem ha\Tido no
tempo, em que os filtisf1zeraú pela con
tribuiçaõ; e para que nerra materia fe pro
ceda com igualdade, e conforme a boa
admini!1:raçaõ daJuílíça , ordeno ao dito
Conde Governador mande pôr Edié1:aes,
taxando tempo certo,para CJue dentro nel
Je as partes pOffilÕ dar confumo, ou le
var ás Cafas das Fundiçoês o ouro,ql1e ti
verem, para que affi comece a cobrança
dos Guintos. nas ditas Caras de F'undiçaô
no dia immediato; e fucceffivo áquelle ,
em que acabar a contribuiçaó: é pelo que
pertence ao 'oúro em pó,ou em' barra,', ex
trahido das lVlinas antes da publicaçaô
deíla Ley, e que (e achar cm qualquer
dos Lugares do EO:ado d Braíil, lhes
concedo aos 'moradores delle para o con
fumo, e levarem ás CahlS da Fundiça6, o

, tempo de quatro mezes ; e aos TI19radores
nefles meus Reynos, e Senhorios de Por
tugal lhes' concedo para o confumo do
ouro,q tiverem,o de dous mezes,os quaes"
haó de começar do dia da publicaça6 deRa
l~ey, que ordeno fe faga logo, que fe ti
Ver noticia certa de fe ter publicado no

L
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.: i~Jro fegUl1 do das Orde71açoés) Tit. 34. 107

Ley virem, que por jnflas conGdcraçoés to, ao. Defembargadores das ditas Caftts,
do meu fcrvíço, e utilidade publica de e aos Corregedores do Crime, e Civel- de
meus Va{fallos, fui fervido por ldva- nlinha Corte, e deHas Cidades, e a todos
rá do primeiro de Fevereiro deíle anno os mais Corregedores, Provedores, Jui
[upprimir o Tribunal da Junta 'do Co- zes, J ui1iças , Officiaes, e peífoas deítes
mercio geral, encarregando o expcdien· meus Reynos, e Senhorios,que cumpra6,
te de tudo o que lhe pertencia, ao Con- e guardem eila ll1inha Ley, e a façaó in-
fdIlo de minha Fazenda, como tam- teiramente cumprir, e guard'1r, conlO nel-
bem a f:1tisfaçaõ das conGderaveis divi- la fe contêln: e para que venha á noticia
das contrahidas pela mefinaJunta, conG- de todos, outro-fi mando ao Dor. J0

gnand6 para fatisfaçaõ dellas o rendiméto [eph Galvaô de Lacerda, do meu Confe-
do contrato do páo do BraGI, e o dinhei- lho, e Chancellér mór defies meus Rey-
1'0 do hum por cento de todo o ouro, que nos, e Senhorios a faça publicar na Chan-
em dinheiro, barra, ou folheta vie{fe do cellada m6r do Reyno, e enviar o traf
Eflado do BraGl para eíte Reyno; por lado della a todos Q.S Corregedores, e Ou..
eflar já prohibido por Alvará de 22.. de Fe" vidores das Comarcas, e aos Ouvidores
vereiro de 17 19. que daquelle Eítado fe das terras dos Donatarios,em que os Cor
pudeífe tirar ouro em pó, tendo mandado regedores naó entraõ por Correiçaõ , pa-
para efl:e effeito eHabelecer Cafas,em que ra que a todos feja notoria; e fe regHlará
fe fundilfe 110 diílriéto das Minas geraes nos Livros do De[en1bargo do Paço, e
em barras o ouro em pó: e para que tenha nos da Cafa da Supplicaça5, e Re1açaõ
prompta obfervancia o que pelos ditos do Porto, e nos do Con[elho da minha
Alvarás fui fervido refolver, e naó polfaó Fazenda, e mais partes, aonde femelhan-
as partes allegar ignorancia; Hey por bem, tes Leys fe cofluma5 regiRar, e eRa pro-
que todo O ouro, que vier do Eftado do pria [e lancará na Torre do Tombo. Bras
13rafil, ou feja em dinheiro, barra, ou fo- de Oliveira a fez em Lifboa Occidental
Iheta, fem fel' regiflado na fór~a, que te- a 20. de Março de 1720. Antonio Gal..
nho ordenado por Alvará do primeiro 'de vaó de Caítel-BrancQ a fez efcrever.
Fevereiro deíle prefente anno, feja con- REY.
fl[cado para a ll1inha Real Fazenda na A L V A R A,
maó de qualquer pelfoa, em que for acha- So~re a mefma materia.
do, ou o ouro feja [eu, ou alheyo : e para Liv. das Leys da Chancellarí'a mór, foto 63.
que o defcaminho, que delle fe fizer [e ma4 Liv. 5' do Defembargo do Pac,o,/ot. 257'

nifeíl:e, permitto fe poífa denunciar em DOm Joaó por graça de Deos Rey N. ,:
publico, ou em fegredo perante qualquer de Portugal, e dos Algarves d'a
.lVliniftro de Juniça, ou Fazenda; e para quem, e d'alem Mar, em Africa Senhor
que mais exaétamente fe cumpra a obri- de Guiné, e da Conquifl:a , N avegaçaó ;
gaçaó, em que todos ficaó de m·anifeílar, Comercio da Ethiopia , Arabia , PerGa, e
e regiíl:ar nos Portos do Brafil , donde fa- da India,&c. Faço faber aos que eíla mi
hirem,todo o ouro,que trouxerem,ou feja nha Ley virem,que, tendo ordenado pelo
em dinheiro, ou elTI barra, ordeno que 05 Alvará em fórma de Ley do primeiro de
CommiíI:1rÍos, a quem fe entregar, naú Fevereiro de 1720., em que fui fervido
poderáõ fer demandas pelas obrigaçoés 1 fupprimir o Tribunal da Junta do Comer..
que fizerem, fem'que [e nlOfhe que foi re- cio, que todo o ouro, que vielfe do BraGI
.git1ado; porque pela falta do manifefl:o, em moeda, barra, ou folheta, fe regifl:af-
lhes imponho a pena de perdimento da Ce no Livro dos Efcrivaés das N áos de
acçaó, que lhes competia para o repeti- Comboy, e fe conduzeífe nos Cofi-es deI..
rem; e o dinheiro, ou ouro de{caminha- las na fórma, que o mefmo Alvará de-
do ao regiRo ferá confi(cado para minha termina, e que pagaífe hunl por cento da
Fazenda; e neRe caro levará amétade a &Qn~ucçaô; o que fe confirmou pela Ley
pdf-oa, <Jueo denunciar. Pelo que man- de 10. de Março do nlefmo anno, impon..
do ao Regedor d~ Cara da Sl1ppTicaçaõ, do-Ce a pena de perdimento a todo o ou-
e Governador da Rela~.aõleCaGl do Por~ wo do Br~J} qne naô vidre nos Cofres, ou
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108 Collecçaú I. dLlS Leys Extravt-tgaJ1tes ,
recriftado : e felldo·me prerente a dec1ara- taes Livros, para que [empre fe' ,retiletta{)

b
çaõ, que' pelo ConCelho da Fazenda Ce na primeira embarcaçaõ, para por elles Ce
fez, de que nas ditas novas Leys naó fe dar nefl:e Reyno defpacho ás partes, que
prohibia aos particulares remetter o [eu trouxerem ouro fóra dos Cofres fem ou
ouro nos Navios Mercantes, regiítando-o tro regiflo ; e todo o ouro em moeda,bar..
primeiro nos Comboys, e pagando o ra, ou peças layradas, que naó vier nos
hum por cento, a qual fui fervido appro- Cofres, ou enl regiflo na fórma referida,
var por Decreto de 26. de Outubro de ficará irremiffivc1mente perdido para a mi..
172 I. , para evitar algumas efcufas affe- nha Real Fazenda, fenl fer neceífaria fen..

. étadas, que fobre a obfervancia do refe- tença declaratoria, e fem (e admittir efcu
rido te moveln , e a duvida, que póde fa,ou defeCa algum~ de{fe defcaminho; do
haver [obre os Navios, que vem da Jndia; qual fe poderá denunciar em publico, ou
Hey por bem, que todas as pe{foa~ 'I que em fegredo perante qualquer l\t[iniflro de
do Braí11 remetterem, ou trouxerem ouro JuHiça,ou Fazenda; e hàveráô os dellun.
en; mo",da, barra marcada, ou lSlvrado em ciantes em premio das denunciaçoés a
peças, o po1faõ trazer, ou remetter nos tel~ça parte do que fe tomar por ellas ; e
Navios l\1ercantes das Frotas, regiflan- eLta r foluçaó comprehenderá, conlO já
do·o primeiro no Livro dos Comboys ; e comprehendiàõ as antecedentes, o OW-O,

pagando o hum por cento da conducçaó; que Ce cond.uzir do Bra'{il em as Náos do
e quando por algunl cafo, impedimento, Eflado da India, pois lhes fica a liberdade
ou falta naó o puderem regi1lar nos Li- de o trazerenl nas lnefmas Náos , em qu'e
vros dos Comboys, fejaó obrigados, antes correll) rifco" regiRando-o no Livro dos
de L'lhirem dos Portos, a manifefla-Io , e a Comboys, ou 110S que or.deno 'haja na~

regifla-l0 eln dous Livros, que para iifo Capitanias do BraliI,para pagarem o hum
h,a de haver em poder do Efcrivaõ dos por cento; e tudo·o que affi difponho [o
Provedol-es da Fazenda, rubricado pelos bre o ouro, fou fervido Ce obferve da mef.
mefinos Provedores enl cada hum dos ma forte com os diamantes, e quaefq'l1er
ditos- Portos, fenl que da rubrica, e re- outras pedras preciofas, que do Brafil fe
giRo fe leve [alario, ou emolumento aI- remetterem,ou trouxerem para efle Rey
gum; os quaes Livro::> ordeno que venhaõ 110, de que fe ha de pa~ar hum por cento
infallivelmentc com as me{mas Frotas nos do {eu vaiar, regulado pelos reus quilates,
Comboys dellas, cada hum em feu Na· fegundo a qualidade das pedias; e efte
via: e no cafo, em que por algum impe- hum por cento dos diamantes, e pedras
dimento naó po{faó algumas pefroas re- preciofas, por naõ ter a applicaçaó do do
gifiar neftes Livros ~ o faráõ em outros ouro, ordeno qfique na Ca!:'! da nloeda á
dous, que para e{fe effeito ha de haver ,minha difp.ofiçaõ. Pelo qmando ao Re
nas Provedorias de cada huma àas Capi- gedor da CaC'! da Supplicaçaó , Governa..
tanias ; e dtes Livros rubricados pelos dor da B elaçaõ, e Cara do Porto, Vice..
rncfinos Provedores em cad,a huma das Rey do Eil:ado do BraGl, ou a quem feus
addiçoés do regHlo, fLráõ por elles en- cargos fervir , Defembargadores das ditas
tregues dentro de quinze dias immedia- Cafas, Governadores das Capitanias do
tos á partida da Frota aos Governadores, -Eflado do Braftl, e a todos os Correge..
que os receberáó, fazendo·fe 110 n1efillo dores, Provedores, Juizes, J ufl:iças, Offi~

Livro auto da entrega, e dia della; e os ciaes,e pd[oas de{l:es meus Reynos, e Se
teráó em [eu poder os meJinos ~overna.. nhorios, cumpraõ , e guardem efl::.a. lninha.
dores com toda a vigilancia, para fe evi- Ley, e a façaõ inteiramente· cumprir, e
tal: Gualquer fraude, e os remetteráõ in- guardar, como nelIa fe-contêm. E para
fallivelrnente á Secretaria de EHado na que venha á noticia de todos, e fe naó
primeira occafiaõ, que bouyer , depois da pOffil allegar ignorancia,mando ao Chan
entrega, cada hmu em fua embarcaçaó ; e c~llér mór deíles Reynos, e Senhorios, ou
havendo efia antes. dos quinze dias, 00 a quen1 feu cargo fervir, a faça publicat
Governadores teráõ cuidado de obrjgar na Chancellaria, e enviar Q traílado della,
aos Provedores a entregarenl-1hes logo os foh meu Selio, e (elol fignal ~ a todos o~
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N. 6. DOm Joaõ por graça de Deos Rey
de Portugal, e dos Algarves d'á

-quem, e d'além Mar, em Africa Senhor
de Guiné, e da ConquiRa , Navegaçaõ ,
'Comercio de Ethiopia , Arabia, Períia , e
da India,&c. Faço [aber aos que ef1:a mi
nha Ley virenl ,que, fendo-me prefente
que na intelligencia d~ Ley de 24. de De
zembro de 1734., {obre o regiflo do ou
ro, dinheiro, e pedras preciofas, e paga
de hum por cento da rua conducçaõ, fe
moviaó duvidas; e que por e{[e refpeito,
e o de fer por ora licito vir do BraGI o
ouro em pó, e folheta, pela comnluta
çaó dos quintos dlabelecida nas Minas
<iaquelle Eflado , [e neceflitava de novas,
e difl:inél:as providencias, para fe regular
eRa materia conforme a minha Real in
tençaó; Hey por bem, e mando, que to
co o ouro em pó, falheta, ·ou barra, ou la
vrado em peças gro{feiras, ou de tofeo
feitio, dian1antes,ou outras pedras preeio
í:'lS, que vierenl do Eítado, e Portos do
13raúl , venha tudo dentro nos Cofres das
Náos de COI1iboy, e regiflado nos Livros
\ielles, para hir á Cafa da moeda, aonde,
fendo eu fervido, mande tOlllar para a fa
brica da nloeda o tal ouro, e peças, e pa
gar ás partes huma, e outra coufa pelo [eu
'toque fegundo o preço da Ley, [em ha
ver refpeito ao feitio; e nefta parte (ou
:fervido reO:ringir a liberdade dada na dita
Ley de 24. de Dezembro de 173'4., d~

A L V A R A,
Sobre a 1J1.efina materia.

Liv. das Leys da Chancellarta mór, foto 67·
Liv. ). do De~cmbargo do Paço, fvZ. 263'

r r
v40 Livrofegundo das Ordenaçoes, Tit. 34· 10g

Corregedores das Con:arcas defies l-tey- trazer.. algumas das COUhlS refendas fora
110S, c abs Ouvidores das Terras dos Do- dos Cofres,e nos Navios .Nlercantes;a qual
natarios, em que os Corregedores naó liberdade [ómente ficará tendo lugar 110 .

entraó por Correiçaõ, aos quaes mando ouro em moeda,ou lavrado em peça~,q1..le

.que a publiquem logo nos Lugares, em q naó fejaõ gro«ciras, ou de tofco feitio; e
dEverem, e a façaã publicar em todos os eite ouro em moeda, e en1 peçds bem la
das fuas Comarcas, e Ouvidodas; e fe vradas, e polidas fómente permitto fe paC.
regiflará nos Livros do Defenlbargo do [a trazer fóra dos Cofres, vindo reKiftado
Paço, e nos da Cafa da Supplicaçaó ,e na fórma , que abaixo fe declara. E nlan
Relaçaõ do Porto, e nos do Confelho do outro-íi que de todo o ouro em pó ,
Ultramarino, e nas mais partes, aonde fe- folhe ta, ou barra, ou em moeda,ou lavra
melhantes Leys fe coíl:umaó reg.iíl:ar, e do em peças de qualquer qualidade, e dos
efta propria fe lançará na. Torre do Tom- diamantes,ou outras pedras preciofas,que
bo. Dada em Liíboa Occidental a 24. do Efiado do BrafiJ, e Portos delle Ce trou
de Dezembro de 17) 4· REY. xerem, ou remetterem para efies meus

-Reynos, fe pague o hlH11 pOr cento da
conducçaõ,ainda que as quantias, peças,
ou pedras fejaõ pequenas, e de pouco va-
-lar, e as peífoas as tragaõ para [eu u[o,
ou gafio ;- o qual hum por cento do ouro
em pó , folheta~ ou barra, ou em moeda,
ou lavrado em peças de qualquer [arte, e
~as pedras preciofas , que vierem nos Co-

-fres, fe pagará na Caià da moeda defla
Corte, avaliando-[e nella as pedras pre
ciofas, para conforme a rua avaliaçaõ [e
pagar o hum por cento dellas; e do di
nheiro , e peças de ouro, que vierem fóra
dos Cofres, por ferem da qualidade, em
que o permitto ; Hey por bem,que o hum
por cento [e entregue no mefmo tempo,
que [e regUlarem, e manifertarem, ou reja
em terra nos Portos do Eraíil , ou abordo
dasNáos de Comboy aos Capitaés, e Of
ficiaes dellas, a quem tenho encarregado
a receita, e guarda dos Cofres; aos quaes
ordeno, que em cada huma das ditas N áos
tenhaõ hum livro áparte rubricado pelo
·ConfeIheiro de minha Fazenda 111ajs mo
<lerno, no qual [e regiítem as quantias de
ouro em moeda J e as peças da qualidade
permittida, que as partes quizerem trazer
fó.ra ~os Cofres; e no mermo tempo, que
[e regillarem , [e entregue aos taes Capi
taés, e Officiaes o hum por cento da quan
.tidade, e valor dellas; a importancia da
.qual eIles mettaó feparadamente nos Co
fres, para darem delb conta, e pa{fem
.guias ás partes, por onde confie do regi
"Jlo, e pagamento, que tiverenl feito; e o
hum por cento da conducçaó das taes pe
·ças,.que permitto fe po{faó trazer fóra <;loS,
Cofi-es ~ fem. fa-A;er .dj{~in5aõ ,dos toqqes,
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I I O Collt:cçaó dllS Leys E>.:'tr,f1.vagantes,
nem do mayor, ou menor feitio ·de1J.as , {e de alguma das cou{as, que pela difpoG
regüle de tod3.s a razaô de mil e quatro- çaó ddta Ley devem vir dentro nos Co
centos reis por cada oitava do {eu pefo. [res, [e efcreverá nos I.,ivros do regifto
E chegando a eíte R'eyno os Navios, as delles, lllettendo:.fe nos taes Cofres a~

. partes, que trouxerenl fóra dos .Cofres l11efnlas coufas; e te for das outras,que fe
ouro em lllQeda, ou peças permittidas, permittem trazer tõra dos cofres, {e fará
hao de 'lprefentar ao Miniflro, que for vi- o regiílo em Livro fepm:ado,que acima fi·
fiLar o Navio, as guias, e a moeda, ou pe- ca ordenado para o lnanife1los,entregan~

ças, que nellas vie-rem declaradas; e con- do-fe logo, como fica dito, para (eguran...
ferindo huma , e outra coura, o Minifho ça, o hum por cento aos Capitaés, e 0[..
lhes rubricará as guias: e quando as par- ficiaes, que o metteraô nos cofi-es; e aos
tes . efembarcarem, aprefentaráó no lu- mefmos Capitaés, e Officiaes mando que
gqf, aonde haõ de fel' bufcadas , ao Mini- naú deixem de tomar os ditos manifeflos,
firo, que ahi eíliver, as guias, e o conteú- nenl façaõ fobre i{fo difficuldade;nem deI..
do nellas ; e achando-fe que concordao, les, ou das guias, ou conhecimentos, que
o mefmo Mini.ll:ro lhes deixará levar o de- paífarem, levem en1olumento algum ás
darado nas guias, tomando efias, rubri- partes, que os requererem dentro do ter..
eando-as , e guardando-as, para depois .ce mo affignado ; paífado o qual, naõ pode
conferirem na Cafa da moeda com o Li- ráó admittir nlais manifefio de pe{foa al..
Vro do manifeflo, e regHl:o, e fe dar a de(. guma. E C.onl efla providencia hey pOl<

carga aos ditos Capitaés,e Officiaes. E de bem, que ce{fe a difpofiçao da referida
pagar o hum por cento, ordeno que fó- Ley de 24. de Dez mbro de 17) 4., fobre
n1"llte reja exceptuado o feguinte, .a fa.. 'os mais Livros de regifio ordenados nel
bel': Os Habitos, que trouxerem pofios os la; e que para o regiílo de tudo l1aó haja
Caval1eiros das Ordens lVlilitares, e os lllais J..Jivros, que os dos Cofi'es,para o que
Familiares do Santo Offido; as peças' pre.. vier dentro nelles ; e os feparados, para os
eiras para o proprio ornato, que em fi lnanifefl:os do que permitto po{fa vir fó·
trouxerem peífoas, a cuja qualidade con- -ra dos mefmosCofres. E porque do ou
venhaõ , fendo as peças de taó pouco va- -ro, e pedras preciofas,que vierem do Efta
lar, e de tal feitio, que moílrem na'õ (e do do Maranhaó,donde as Frotas vem fem
trazerem por fi-andar o hum por cento; Comboy, determino que por ora fe nao
e affi tambem o ourq em moeda, e naú pague hum por cento da conducçaõ; Hey
de outra forte, que os Navios das Ilhas por bem ordenar que todo o ouro em pó,
trouxerem para ellas, correfpondente á folheta, ou barra, ou lavrado em peças
carga de frutos, ou Fazendas das mefinas groífeiras, ou de tofco feitio, que do dito
Ilhas,que tiverem levado ao Brafil. E por.. Efiado vierem, (e regifienl diante do Go
que a algumas pdfoas, particularmente vernador, e Ouvidor; e em (ua aufencia,
aos ~oldados, e IVlarinheiros, C~ faze~ al- oiante de pe{foas ~llél:orizadas, e capazes,

. gumas vezes png~l11entos, depois de efla- a quem os ll1e(mos tiverenl commettido
rem a bordo dos Navios,para partirem do as ruas vezes para e{fe effeito, em Livros
BraCtl, de (arte que já lhes naú fica tem- rubricados' pelo mefmo Governador, oll
po para filhirem delles a fazer o regiíto, pela peífoa, a quem elle o commetter; os
que difpunha a Ley de 24. de Dezembro quaes fe remetteráó na mefma nionçaó á
.de 1734. , ou por outro algum incidente Secretaria de E!t~do : e o ditQ ouro, e pe
lhes naú he'poffivel faze-lo enl terra, per- cas fe levará"õ á Cafa da moeda ddla Ci..
mitto que Fe poil:tó hi1' fazer os manife- dade, para que eu, fendo (ervido , paIra
{tos, e regiflos ás N,íos de Comboy nos mandar tomar huma, e outra coura para a
Livros dellas por todo ·0 ~rpaÇo dos pri- fabrica da moeda, pagando-Ce ás partes
meiros 3o. dias,depois ~e f:1hirem dos Por- pelo feu toque fegundo o preço da Ley,
tos, excepto o ca{q de {obrcvir algumá (cm haver re(peito ao feitio.E todo o ouro
tempeítade, que totalmente embarace o em pó , folheta , ou barra, ou em moeLhi,
fàzer-fe dentro delles, no qual cafo {e fará ou lavrado em peças de qualquer forte, e
logo" que elia cdr;;:r i e [c'o n.anifefto for ai pedras precLaras I LJ.ue dos ditos Efta
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.:Ao Livrofegundo das Ordlnaçoés J T.it. j 4., e j ). tI í
dos do BraGI, e Maranhaõ fe trou~erem fe c~~ltê~~: e p~ra que venha ~ noticia dê
fem fe ob{ervar o difpofio nefia Ley, feja todos, I: [e naõ PQLfa allegür ignorancia;.

- tudo por eífe me[mo feito perdido para. mando ao meu Chancellér mór ddles
minha Fazenda, fem ferneceífaria fenten.. Reynos, e Senhorios, ou fi qu€m feil ear.'
ça,nem ainda d~cl",ratoria,nem[e admittir go fervir, a faça publicar na ChancelIada~

defe[a,né efcu[a alguma deJle de[caminho; e enviar o traílado della ; fob m~u Seilo,
do qual fe poderá denunciar na fórma ex- e feu íignal, a todos os Corregedores das
preífada na dita Ley de 24. de Dezembro Comarcas defies Reynos, e Ilhas adja..
de 1734., a qual em tudo o que nefia naú centes, e aos Ouvidores das Conquiil.as;·
vai alterada, fe cumprirá, como nella fe e aqs das terras dos Donatarios., em que
contêm: porêm naõ [e tomaráó denun- os' Corregedores naú êntraó por Correi..'
ciaçoes', que os tranfgreífores derem de çaõ; aos ,quaes nlando que a publiquenl
fi proprios. Pelo que mando ao Regedor logo nos Lugares, enl que e!lívcl'em, e a
da CaCa da: Supplicaçaõ , Governador d~ façaõ publicar em todos' os das ruas Co"
ReIaçaó, e Cara do Porto, Vice-Rey d~ ma~cas, e OuvidorIas; e fe regiftar<Í nos
Eftado doBrafiI,ou a quem teus cargos ~r- Liyros do Defembargo do Paço, e nos dà
vir,DeCembargadores das ditas Ca[as,Go-. Cafa da Supplicaçaó, e Relagaõ do Por
vernadores das Conquifias, e a todos os to',e nos dos Confelhos da Fazenda, é U l~

Corregedores, Provedores, Ouvidores, tra!llarÍIló, e nas mais partes, aonde leme
Juizes, Jufliças,Officiaes, e pe{foas deftes lhantes Ley,s {e cofiumao regiRar; e ena
meus Reynos, ~ Senhorios , cumpraõ~ e propria [e lançará na Torre do Tombo.
gúardem efia minha Ley, e a façaõ ~ntei~ Dadâ em Liíboa Occidental em 28. de
ramente cumprir, e guardar ; como.nella Fevereiro de 17}6. ,RHY..

.'

'T I T'U L· o xxxv. ..
..

Da n'lalleira,qfe terá ~aJuccefaõ.das Terras,~ be~s dJCorôa do ReYllo.

Ao §. I.

A 1J V' A R·'A,
Em gueIe determinolt,1 ÓNeto,oll outro Vo..

raô legitimo,defceltdente dofilho primo
- gel1itofallecido, fe pt'f!fira aó fifhoJe

gundo vivo !lOS befls da Corôo.
Ley 2. das Cones d'el-Rey D.Joaú IV.

N. I.DOM Joaõ por gragâ de Deos.
. . Rey de Portugal, e dos AI-

, garves d'aquem,e d'alem Mar,
em Africa Senhor de Guiné, e da; Con"
qui!l:a , Navegaçaõ , Comercio da Ethio·
pia, Arabia, Pedia ~ e da India. &c. Fa
ço {aber aos que dia minha Ley virem,
que nas Cones, que celebrei nefia Cida
de de Liíboa com os Tres Efl:ados do
Reyno em 18. de Janeiro de 1641., a
'lue mandei re(ponder no de 1641" e
confirmei no de. t 645., Ce me fez pelo
Ellado da Nobreza 110 Cápitulo 21 .. a
propofl:a do theor (egüirtre. Tem ~ó(lra':"

do a experiencia ferem muito prejudi..
ciaes á Nobreza do !teyno alguns Çapi-

•,

•

tulos da Ley rrental, e que convêm nllIi ...
to ao Eílado do inefmo' Reyno haver hei..
les altetaçaõ, para que affi fejau os Senha...
res Reys melhor fervidos, e tenbàó Vaf
(alIos, que confervem a nobreza, e cafa
de (eus paífados. I-Imi.l delI~s era ferem
exc1uidas da (ucceffaõ dos bens da CO.ll

rôa as filhas, e netos dos Donatarios.4
Outro'haver de fucceder o 6lho [égundo;
que fe acha vivo ao tempo dêl nioi'te de
feu pay, e nao o filho de filho prlmo,ge,;;
nito; fallecido em vida del1e ; porq COril à
temor d~ (ucceder'die ca[o, ilaõ achavàõ
os filhos mayores Cahtmeritas iguaes,á fua
qualidade. E da mefina maneira O DOI1á:..:

tatio, qtlaó tehi nlais; yfllhg, a naú' púde
,ca{arconl taú gl~al1depelfoa;coniocaGira;
fe hotivera de [uccedet nos belis da Co·
j'ôa. Pelo II me pediaõ mandaífe tevogar à,
Ol'denaçaõ dd l.Jv. 2. Tit.",). §.I., e 4.1
ordenando qlle na fucce{faó dos bens dá
Corôa haja repre[entaçaó'; affi COníO iios
ulOrgados, e b~ns patdmol1iaes, {ucc~-

, , . . dendo
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.Qcndo'0lJeto filho do·filho mais verho fd- o que po; eíl:à minha Ley', feita t'm Cor.
lecido em vida do par. E podendú trzcce- tes,ordeno ; a qual fe regiílará nos Livros
der a filha., ou neta em falta do filho, ou da Mefa do Defemhargo do Paço) Cáfa'
neto varaó,e naó o filho fegundo. E ten.. da Supplicaçaõ, e Relaçaó do Portb,
<io confideraçaõ a efia propoíta ) ,e repli- aonde femelhantes Leys Ce coftunlaõ re..
ca , que {obre a répofta della fe me fez; e giílar. Epara que venha á noticia de to..
ao que o Eílado Ecclefiaítico tambem me ,dos, mando outro-fi ao meu Chançe1.
reprefentou fobre a me[ma materia, por lér nlór a faça publicar na Chancellaria,
ell~ fer da qualid<l.de) e importancia, que e envie Cartas pelo Reyno fob meu SeI
fe deixa ver., mandando-a tratar por peL: lo, e [eu -fignal;e efte valerá, poG:o
roas de letras do meu Confelho , eoutràS que feu effeito haja de durar nlais de hum
de experiencia,e porlazer nlercê aos No- anno, fem embargo da Ordenaçaó do
bres dG Reyno ,e defejar que as fa~ilias) Liv.2'. Tit.40., que difpôem ': Que as eou
-caG1SI' e errados de meus VaHaUos fe cou- Jas, cujq dfeito Izoliver de' durar mais de
fervem, e augmeritem em fua antiga ~Ü'" hum amzo, p(f}fem por Cartas, e na'Ó por
brezLt, e folgat qfejaó.fempre honrados,' Alvarás~ Garpar de Abreu de Freitas o
-e accfefcentadGS:; I-Iey por bem,~me pra~' fez em, LHboa a 2. de lVlayo de 1647. Pe...
declarar por dta Ley.q na fucceífaó clo~ .dro de Gouvêa dé MdIo a fez e[crever.,
bens da Corôa por falIecimento.do Dona· REY. .
tario ultimo poífuidor haja reprefentaçaõ Ao §. f;

, fómente eiitre feu~ defcendent€'5 varoés, . A L V A R A,
fem e~1bargo da Ordenaçaõ ào Liv. 2. Eni 911e]e determi1l011lJue, faú11'do-je di}
Tit.. ». '§. 1., e 4., que difpunha o con- :pe'lifflçt1~,da Ley.menta/llos hens da Cc..
tmria; a qual hey por derogaa~nl~{leça- ~'ôa,ft liao comprehendem osPadroados,
fo, de maneira que o neto, :ou qualquer ft dellesJe izarJjiz.er exprifa mença'J.
outro varaó legitimo d~(ceI1dênte do fia. Liv. das Leys da Chancellada mór, foI. ~9,.verr.
lho primogenito leja fenipr~ ,preferido ao _
filho fegundo ; e que ,affi fe Julgue, e pra- 'DOm Joaó por graça de Deos Rey N. ~
tigue daqui em diante, pofio que as Doa- . de Po'rtugaI, e dos Algarves d'a-

'. çoés Cejaó antigas, 'falvo naquellas, enl ·quem,.e d'alem Mar, em Africa Senbor
que álem da' prohibiçaõ da Ley n1ent~I- de Guiné, e da Conquiíl:a, Navegaçaó ,
{e achar expreLfamente declarado que Comercio da Ethiopia, Arabia, Pedia, e
ft;Jcceda o filho fegundo, e ~aõ o neto da India, &c. Faço faber aós que efta mi·
do filho primogenito; porque 'neltas fe 'nha Ley virem, Gue, por quanto as prero...
guardará [ua difpofiçaõ: com tal decla," gativas, e preeminencias, qlle refultaõ do
raçaó 'que eíla minha Refolllçaó naó tetá ,direito do Padroado,o fazem digno de ef.
lugar" nem comprehenderá aos ~lhos fe. 'pedal 'nota; Hey 'por bem, que, quando '.
gundos,que ao tempo dapubli~açaõdella for fervido de fazer'mercê a todo, e qual
tiverem o prin1eiro, e mais proximo lugar quer Donatario de difpenfa na Ley men..
na [l1ccef[aó de feus pays ; por fe naó a-' I tal nos ,bens da Corôa, que com ,Padroa
charem precedidos do filho mayqr fuccef.. ,do, ou Padroados tiver de juro; e herda-o
livel, que a~ tal tempo efi:iveífe vivo; por' ,de, ou de vida, ou vidas, quando os tenha
<juanto efies fuccederáõ, aiuda '-que fi- ,neGa fórma, 'Ou de,conceder que os que j'
<{uem netos 'filhos do filho mais' velho poífue em vida, ou vidas, os tenha de ju
faUecido; falvo havendo na Doaçaõ, e in- TO, e herdade, ainda que fejaõ com a clau
flituiçaõ c1aufula, e difpofiça5 exp~eíf~' fula de ferenl fóra da Ley mental, fe na<J
em c<?l1trario. E' fobre a fuccdTall das ',entendaõ comprebendidos'os Padroados,
filhas naó hey por bem alterar o que'dlá falvo-no cafo, em '1u.e nas ditas vidas, diC
iliCpoflo pela Ordenaçaõ. E mando a to-, penfil, ou nlercê, fe fizer delles expreífa,
<tos os Defembargadores , Corregedores,,, e indivldualrnença5. Pelo que mando ao
Juizes, eJufiíça's, Officiaes, e, peífoas de P~egedor daCafa da Supplicaçaõ; eGo-
nleus Reynos, e Senhorlos,que cumpraú, vern~dor da ReIaçaõ, e Cafa do Porto,
e façaõ inteiramente ~umprir ,e.executar ~u a quem feu$ cargos fervir, aos Derem..

.. " '., ' " ·,bargado-
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bargadores das ditas Cafas, e aos Corre- os Corregedores, e Ouvidores 'das Co
gedores do Crime, e Civel de minha Cor.. marcas; e 'l,OS Ouvidores das Terras dos
.te, e a todos os mais Corregedores, Pro.. Donatarios, em que os Corregedores naó
vedares ,Juizes,Ju{l:i~as, Officiaes, e pef.. entraó por Correiçaó, para que a todos
roas <Ienes meus Reynos, e Senhorios, feja notoria,; e fe regHlará nos Livros do
que cumpraó, e guardem eí1:a n1inha Ley, DeCembargo do Paço, e nos da Cafa da
e a fa~aó inteiramente cumprir, e guar- Supplicaçaõ , e Relaçaó do Porto, e nas
dar, como nella Ce contêm: e para que ve- n1ais partes, aonde femelhantes Leys Ce
nha á noticia de todos, outro-fi mando ao coíl:umaó regillar; e eíl:a propria fe lança
Chancellér m6r deíl:es lneus Reynos, e rá na Torre do Tombo. Dada em LHboa
Senhorlos, ou a quem feu cargo fervir, a aos 14., de Novembro de 1742.
fa~a publicar na Chancellaria m6r do
Reyno, e enviar o traílado della a todos A RAJNHA.

T I T UL o XX'XVII~-
paimulheres ,que tenz bens da Corôa, ecaJaõ[em licença d'EI~Rer.

A' Rubrica.

ALVARÁ,
Em queJe determinou que as péjJoas, que

tiverem bens da Corôa, Je na'Ó cafim
Jem licença, aprefentando cOJifentimen..
to dos Pays no Deftmbargo do Paço,
para Je conJultar a E/-Rey.

Liv. )' das Leys da Torre do Tombo ,fot.69' "Verf.
Liv. 9. da Supplicac;aõ , foto 6). vere
Liv. )' do Deiernbargo do Pac;o ,foto 1 I.

N. I,DOM Filippe por graça, de Deos
Rey de Portugal, e dos Algar
ves d'aquem , e d'alem l\tlar ,

em A frica Senhor de Guiné, e da Conqui
fia, Navegaçaó , Comercio da Ethiopia,
Arabia, Pedia, e da India, &c. Faço Ca
ber aos que eíla Ley virem, que, defejan
dar eu que neíl:es Reynos fe conferve, e
perpetlle a antiga nobreza de meu,s Vaf..
fallas, e que aquelles,que por ferviços fei
tos aos Reys, e á Republica fe affignalá..
rap, e avantejáraó dos outros homens,
alcançando mercês da fua Corôa, digni
dades, e preeminencias, naó recebaó af..
frama em feus defcendentes, fe cafarem
Com peff'oas indignas, e de que feus def..
cendentes poifaó ficar com nota; e por
fe'efperar dos qlle confervaõ a pureza do
fangue,que herdár':ló de feus mayares,que
l1~õ faráõ coufa, que 'naó refponda á obri
gaça5, em que [eu 'nafcimento os pôem,
.1l1andei tratar por pc{foas do meu Confe
lho "e outras de letras, e experiencia, 'do
~emedio, Gue .f~ poderia dar neite cafo ,

, • J-" • Liv. II.' .
~. ~ ' .

•

para que os que com as ditas peJToas ca
falfem, naó pudelfem fucceder em. bens
de ll1inha Coroa', nem os que delles der
cende!fem: e coníideradas as razoes, que
fe n1e apontáraõ; Hey por bem, e man
do que todas as peífoas, de qualquer efta..
do, e condiçaõ que fejaõ, que tiverem
bens de minha Côroa, ou fe quizerem ha~

bilitar para os ter, em çafo, que os poiL1Õ
em algum tempo vir a herdar, [ejaó obri..
gados, antes de ca[ar, a haver licença mi
nha: para o que me aprefentará5 confen..
timento de feus Pays ; e naõ os tendo, de
feus Curadores (fe elles naô forem inte
re{fados em o dar) : a qual licença fe pe
dirá no Defembargo do Paço, aonde eru
caro, que os Pays, ou Cu;radores lhes ne
guem feus confentimentos, conhecerâõ
<tas razoes, que para ilfo teul, e me faráõ
confulta fobre elIas com o mais, que em
razaó de conveniencia, e igualdade fe of..
ferecer: e que as peífoas, que fe cafarem
fem eRes requifitos todos, fiquenl inca
pazes de em algum tempo poderenl ha
ver bens da Corôa, e privados dos que já
tiverenl, de que defde logo os privo, e a
todos feus defcendentes, fem embargo de
quaefquer claufulas, que nas ditas doa
çoés houver, e que requeiraõ expreífa
derogaçaõ dellas. E mando a todos .os
meus De{embargadores, Corregedores,
Ouvidores , Juizes, e Jufliças de meus
R,:ynos, e Senh9r10s fe informem parti-

',r cular-

, ,
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cu]armente das peffoas,que' em feus dHlri..l nhorlo;, quê faça 'publicar ena Ley na
aos poífuem os ditos bens' de minha Co- Chancellada, e envie logo Cartas com
rôa, que depois da publi"caçaõ della ca- o traGado della, foh meu Sello , reu fi..
falTenl com as ditas petroas indignas, e de gnal, aos ditos ~orregedores, e Provedo..
que feus defcendentes po{faõ ficar com rés das Comarcas deRes Reynos, para
nota; e a informaçaó, que dH!:o tomarem, que a façaõ publicar, e feja a todos no...
enviaráó á lVIeCa do Defembargo do Pa.. toria; a qual fe regUlará nos Livros da
ço, para ni{fo {e prover, como houver l\tlefa dos meus Defembargadores do Pa..
por m~u ferviço. E mando outro-ii aos di.. ço, e 110S das Cafas da Supplicaçaõ, eRe..
tos Corregedores, e aos Provedores nas laçaõ do Porto, aonde fe cofiumaõ regi..
Comarcas, enl que os Corregedores naó fiar feme1hantes Leys, e efia propria fe
entrao, que nas devaífas, que cada anno lançará na Torre do Tombo. Dada neGa
tiraõ, perguntem pelo fobredito, fendo Cidade de Liilioa. Cypriano de Fig~ei..
certos huns , e outros ~ que em fuas refi- . redo a fez a 2 ~. de Novembro de 16 I 6.
dencias (e ha de perguntar a diligencia,. E eu Joal> Travaços da Cofia a Iobef.
que fizeraõ neíte negocio: e affi mando crevi.
ao Chancellér mór deRes Reynos, e Se.. REY.

, .

1 T U L 0'- XXXVIII.
Eln fi te1npo asCartas deDoaçoés,e~;fercls deve111 paJfar pelaChácellarfa.

Ao §. I.

N. I.

. A L V Â R A,
Em 9lle Je determinou que, em quantofe

J10Ô coijfihnf!jJem as Doaçoés, Mercês,
Provijoés, Cartas,rJ'c., pudeJJem os Do·
natarios l!fàr dellas em virtude das eon·

jirmaçoés pqjJadas.
Liv..). das Leys da Torre do Tombo ,foI. q l. .

Om Filippe, &c.· Faço L1.ber
aos. que eita minha Carta vi
rem, que a mim llle foi pedído

pélos Grandes de meus Reynos, Prelados;
Abbades,e peifoas EcclefiaGicas; e affi pe
los Senhorios,Donatarios, FidaJgos,~Ca
valIeiros, e Póvos das Cidades, Villas, e
Lugares delles; e a que pelos Senhores
Reys meus Antece{fores foraó feitas
Doaçoés, Alcaidarias móres, reguengos,
rendas, fóros, direitos,priviIegios, graças,
liberdades, tenças 1 oRidos, affi deJu(H·
.ça, como de lllinha Fazenda, e outras
coufas da Corôa de meus Reynos; que
lhes confirmaife as Cartas, e Doaçoés: e
privilegias, que dellas tem, e lhes faraó
paifadas pelos ditos Senhores Reys,meus
Antecelfores : e porque ll1inha tençaó h$=,
que o negocio das confirmaçoés fe faça)
como' feja mais ferviço de noífo Senhor a
hem dos ditos meus Reynos, ordenei pe~

foas para Deputados do defpacho delIas,
qhaõ de refidír, e fer prefentes em minha
Corte, para verem,e examinarem todas as
Doaçoés,Cartas, e Provifoés,e papeis ou
tros, de qualquer qualidade que (ejaó,que
por mim hajaõ de fel' confirmados, e me
darem de tudo inteira re1açaõ. Pelo que,
por alguns juflos refpeitos,q me a iífo mó..
vem; Heypor bem,e mando,q Ce entendá,
e eíteja daqui em diante 119" defpacho das
ditas confirmaçoés pelas peífoas , que affi
tenho ordenado para elle, con10 dito he.
E por efta encbmmendo a todos os Prela..
dos, Abbades, e peífoas EccIefiaGicas de
todas as Cidades, Villas, e Lugares de to·
dos eftes meus Reynos, e Sel~hor1os de
Portugal,e mando a todos os Donatarios,
Fidalgos, e Cavalleiros, e quaefquer ou"
tras peífoas, de qualquer Eftado, e condi..
çaó que fejaõ, qu~ nas taes Cidades, Vil...
Ias, e Lugares forem moradores, que d()
dia, em que eRa minha Carta for publi.
cada na Chancellada , até todo o mez de
Outubro,que vem,deite anno prefente de
1623. enviem entregar a Antonio da Fon..
feca, que ora por meu mand~do ferve de
Efcrivaõ das ditas Confinnaçoés, as Doa..
çoés, Cartas, e Provifoés, que tiverem de
cada huma das couras atrás declaradas,

" quell~

"
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de Portugal, e dos Algarves d a
quem, e d'alem Mar, em Africa Senhor
de Guiné, &c. Faço faber aos que efia
minha Carta virem, que, tendo confidera-
çaõ a fe haver publicado em minha Chan
ceIlaria, e nas. Comarcas deftes Reynos,e
Senhorios de Portugal a Carta, que man-
dei paífar em 24. de Março de 1623., fo-
bre QS Prelados, Abbades , e pe{foas Ec
cleftaflicas, Donatarios, Fidalgos, Caval-

· lei~'os, e quaefquer outras peífoas de qual..
Guer eflado} e condiça,ó,que nas Cidades,
,Yillas,e Ll.lgares dos meus. Reynos,e Se
nhorlos fofIem morador.esJque até todo o
mez d.e Outubro do dito anno enviaífem·
.entregar em maôs do Efcrivaõ das Con_'
firmaçoés as Doaçoés 7 Cartas, e Provi
Joés,que tiverem, e lhes for~ó outorgadas
pelos Reys pairados, de Alcaidad~s mó-

·res,reguengos, fóros, direitos, Pa~roados, .'
privilegios, graças, liberdades, teqças,
offieios, affi da J ufiiça, como de minha

·Fazenda, e outras coufas da Corôa, para
Ce verem, e examinarem as que por mim
houvefrem de fer confirmadas, pelos De-

. putados, que ordenei para o defpacho das
ditas confirmaçoés, e me darem de tudo
inteira relaçaõ: e tendo outro-fi conftde
raçaó ao que me foi ora reprefentado pelo
Procurador de minha Corôa fobre ferem
paífados quinze annos depois da publica
çaó do dito Ediétal, em todos os quaes Ce
tem tratado ,do defpacho do dito negocio
das confirmaçoés, e que alguns 'Donata
rios, e Communidades cautelofamente
naõ terp. tirado fuas Carta de confirma-

P 2 s-aõ di-

, Ao Livrofegundo d.a,s- Ordenaçoés, Tit..3S'. ' I I;

que lhes foirem dadas, e outorgadas pelos tregar ao.dito Antonio da Fonfeca , para .'
Reys paífados, o qual lhes paífará feus Ce Cabe:, como Ce cumprio am. Dada na
conhecimentos por eIle affignados, em Cidade de Lifboa aos 24. de Março. An
que hirá declarada a fubítancia de cada tonio Marques Moreira a fez anno do,
huma das Doaçoés, Cartas, e Provifoés, Nafcimento de no{[o SenhorJ efus Chri
que lhe forem entregues ~ pelos quaes co- fio de 1623., e eu Antonio da Fonfeca a
nhecimentos do dito Antonio da Fonfe- fiz. e(crever.· REY.
ca; Hey por bem, que,em quanto eu lhas -
na5 confirmar,poífaó as ditas peífoas ufar, IA L V A R A,
e urem de todo o conteúdo nas Doaçoés, Em quef~ determinou que os quç na~ tira}...
Cartas, e Provifoés, de que eíliverem em Jem Cartadec01ifirmaça'Ódentrodotem-
poífe, por lhes haverem fido confirmadas po da Ordenaçaõ,fe lhes fize:ffeJequdlro.
nas confirmaçoés paífadas: e mando ao nas cozUas, de quefe lhesjez mercê.
Dor. Francifco Vás Pinto, do m~u Con-

Liv.4. das Leys da Torre do Tombo ,fv1. 3. verf.
felho,e Chancel1érm6r de meus Reynos, ; Liv.). do De[embargodoPaso ,fol. J6.

que faça publicar efia minha Carta na
ChanceIlaria, e envie logo o traílado deI
la, affignado por eIle, a todos os Correge
àores das ComaFcas. defles R eynos , e aos
Ouvidores, Juizes de F óra das terras, a
onde' os Corregedores naõ entraõ por
Cetreiçaô ; aC?s quaes Corregedores, Ou
vidores, eJuizes mando a façaõ notificar
em todas as Cidades, Villas, e Lugares
de fuas Correiçoés, e Ouvidorias , para
que, vindo á noticia de todos, mandem,
ou'venhaó requerer confirmaçaó das cou
fas,que tiverem,que por mim hajaó de fer
confirmadas, fendo certo a todos que, naó
entregando as Doaçoés, Cartas~ e Provi
foés no dito termo acima affignado,e que,
depois de paífaqo , naõ moftrando conhe
cimento de como as entregáraó , naõ po
deráõ ufar , nem ufaráô mais das coufas ,
'que pelas ditas Doaçoés, Cartas, e Pro
vifoes tiverem, e poífuirem ,. nem teráõ
vigor algum até terem minha confirma
çaó, no que ficará a mim refguardado
confirma-Ias, fe minha mercê for; porque
por.eRa Ley o hey affi por bem, e mando
<Jue 'affi fe cumpra, naó vineto no tempo,
<Jue ~ffi lhes he limitado. E efta Carta fe
regH1:ará 'em minha ChancelIarla, e affi
nos livros dos regiftos das ChanceIlarias
das Correiçoés de todas as Comarcas de
fies Reynos,depois de fer notificada;para
'lue as peiroas, que fuas Cartas, e Pro
vifoés deixarem de mandar ás confirma
çoés no dito termo,naó poífaó contra i{[o
allegarrazaõ alguma; é 6s ditos Correge
dores, Ouvidores, e Juizes de Fóra faráõ
fazer autos das'l1otificaçoés , que fe fize
rem :nos ditps Lu~a[es,que enviaráó a en-

':..·Liv. II..

•

•



D Om J oao por graça de Deos Rey N. )'
de Portugal,e dos Algarves d'aqué, .

e d'alem Mar,em Africà Senhor do Brafil, .

ALVARA,.
Em 1ue fe cOJlcedeo ljue,em ljua71tlf ná'â h()u..

vife deJpacho de coTffirmaçoês puâg[em
as Cidades, e V illas ufar dos privile..
gios, que lhes eraó concedidos.

. Ley das Cortes d'El-Rey D. Jo~5 IV.

.
"

e de Guiné, e da Conquifta, N avegaça6,
Comercio da Ethiopia, Arabia ,'Pedia, e
dalndia, ~c. Faço í:lber aos que efta mi·
nha Provifao virem, que nas Cortes ge
raes, que Ce celebráraõ nefta Cidade de
Liíboa em 28. deJaneiro defie anno pre·
fente, para que mandei convocar os Tres
Eílados do ReynQ, tendo precedido aac
clamaçaó, e ju:ramento folemne, e prei
to, e honlenagem,que por eIles me foi fei~

tO,como a feu verdadeiro,e legitimo Rey,
e Senhor natural, com o aeto de juramen
to , em que na f6rma coflumada jurei de
lhes guardar [eus bons, e antigos coau~

-mes, privilegios,graças, liberdades, e fran r
'

quezas, que pelos Se.nhores Reys meus
'Ã.ntecelfores lhes faraó outorgados, e
confirn1ados. PeIos Procuradores de aI..
gumas das ditas Cidades, e Villas (álem
dos Capitulos geraes do Eílado dos Pó·,
vos) fe me offerecêra5 petiço~s, e alguns
-apontanlentos ,. e Capitulas particulares,
porq me pediaõ houveífe por bem confir
mar alguns PrivilegiQs, Provifoés, e Gr.a
ças, que a algumas dellas enl particular
faraó concedidas, pedindo outras de no
vo,que diziaõ ferem coriveniel~tes ao bom
governo, e prol communl das di tas Cida
des, e Villas :- e eu pela muito boa vonta
de, e amor, que tenho'a eftes meus Rey-'
nos, e Vaífallos , continuando com o que
[empre lhes tiveraó' os Senhores Reys
meus Antecelfores, ·e com avOl1tade, com
que defejo fazer-lhes mercê confórme a
rua antiga lealdade, e o prompto animo,
com que de prefente fe oíferecêra5 a me
[ervir,p.ara a defeníàõ deíles Reynos,com
as peífoas, vidas·, e fazendas, conlO bons,
e leaes Vaffàllos , defejando eu de em tu·
do lhes con.pfázer , e fazer graça" e mel'·
cê, conf6rme aoefia'do prefente das cou
[as, .folgára deferir-lhes logo ás fuas jufl:as

.." perteI1"
REY.

-,
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:çaó, dilatal1do~feem a~requerer, ufando
do conteúdo nel1as com pretexto as cer
Qdoés de como as entregáraó para o dito.
defpacho, efiando algumas palO examinar,
-outras repr~vadas, e naó tendo tirado
Carta de confirmaçaõ de outras, de que
tem defpachos correntes ·em prejuizo dos
direitos, que devem da dita confirmaçaó,
e contra a tençaó, com que mandei tratar
do defpacho das co,nfirmaçoés; Hey por
bem, e mando que os Donatarios, Com
munidades, Fidalgos, CavaIleiros, e ou
tras quaefquer pe.lfoas, que tiverem al
gumas das ditas mercês, acima referidas,
por Cartas, Alvarás, ou Provi{oés dos
Reys, palTados, naõ urem deIlas, feque
,firando-Ihes as coufas concedidas pelas
ditas Doaçoés, Cartas, ou Provifoés, vi
fio o muito tempo, que he paífado , fem
terem tirado Cartas de çonfirmaçaõ mi
'nhas das taes mercês, ou Alvará efpecial
'de tempo, dentro do qual as haJaõ'de ti
Tal'; e o mefmo fe entenderá com 6s Do
11utarios, que fuccedereni doe jurq, ou por
nlercê, que nao tirarem tuas Cartas de
confirmaçao pór fucceífao dentro do tem
po da Orqenáçaõ, álem das mais penas
della. E mal1do- ao Chanceller m6r defies
Reynos que faça publicar efia Carta na
Chancellnria, e envie.logo -o traílad<? del
la, affignado. por e11e, a to:cos os Correge
tIores das Comarcas deíles Reynos, efpe
cialmente a cada hum na{ua; os quaes da
ráô conta dentro de hum mez de como
llzeraõ diligencia; e affi mefmo aos Ouvi:
dores, eJuizes de F6ra das telTas, aonde
os Corregedorés na6 entraó por Correi
çaô;aos quaes mando a faça5 notificar em

" todas as Cidades, Villas, e Lugares de
:: fuas Correiçoés, e OuvidorIas, para que

venha 'á noticia de todos, e a cumpraõ in·
teiramente, como nel1a fe contêm; a qual
fe regiílaiá em minha' Chancellaria, e nos
Lívros dqs regi fi:os das Relaçoés da Ca
fa da Supplicaçaõ, e do Porto; e nos das
'Chancellarias -das Correíçoés das Comar
cas, depois de notifi<:ada, para que contra
o conteúdo nella -Ce na~ polra allegai- ra
zaó alguma. Antonio Marques a fez em
Liíboa a 20. -de Fevéreiro de 1638. E eu
Duarte Dias de Menezes a fiz efcrever.

•
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I.' A L V A R A,
Em quefi declarou que,el1t quanto Sua Ma..

gdlade na'Ó 'col!firmqjJe as mercês, lVa.f
Jem dellas os Donatarios em .virtude
das cOJzfirmaçoés prec~dentes.

- Liv. 5, daS'Leys da Torre do Tombo,fol. 7- verf.

Ao Livrq fegundo das' Ordenaçoes, Tit. )'8.
l';ertenço'és.Porêm coníiderando (lue com
os ditos :Capitulos fe na'Õ oíferecem' as
mais das Provifoés de privilegias,e Alva
rás, de que pedem confirmaçaó, e em ou
tras he neceílaria mais infotmaçaó por naó
'pr€judic~r'a: .terceiros, e áJ~fi.iça; e~'ou-:
iras forao felta,s em tempo da,mvafao, e

, occupaçaó defles Reynos ,- com refpeitos
I'rejudü:iaes a feu bom governo em 01'- D Om,Joaõ, &c. Faço faber aos queN. 4.
dem á oppreífaó dos tributos, de que pe- efl:a minha Carta virem, que eu fui
lo amor, que lhes tenho, 'fui fervido rele- requerido pelos Grandes de meus R'ey
va-Ios ; e péla brevidade do tempo, e ha- nos, Prelados, Abbades, e peífoas EccIe
verem' de acudir a (mis' obtigaçoés, e de 'fiaílicas;' e affi pelos Senhorios, Donata-
meu ferviço, e o bem publico naó per- Fios, Fidalgos, Cavalleiros , e Póvos d.as
mitiir a dila'çaó necdfaría à, fe examina- Cidades, Villa:s, e Lugares del1es, e pef
rem, nem a particular affeiçaó , que lhes foas , 'a que pelos Senhores Reys me-ps

~ tenho, 'defpedirem-fe fem toda a mercê, Antecelfores foraó feitas Doaçoes,e mer..
que de pre[ente ha lugar; Hey por bem, cês de"Terras., jurifdiçoés, dadas de Offi
'e m~ praz, por lhes fazer mercê, que elIes cios, Pa,droados de ~grejas" Alcaidarias

~-' gozem, e uferri das Cartas de privilegios, móres, re'gu'engos, relíldas, fó1'os, direitos,
,Gue pelos Senhores Reys n1eus Antecef- privilegios, graças, liberdades, tenças, affi
fores faraó concedidôs ás ditas Cidades, e 'deJufliça,:como d.e minha Fazenda, e o.u

,":Villás~de que e-aiv'erem de'poífe,em quan- , tras coufas da Corôa de meüs Reynos,
,to naõ ptlbliC2r, e eíliver' em defpacho de que-lhes confirmalfe,as Cartas" 'DoaçQés,
'côfirmaçoes,e pelalVfefa do Defembargo e privilegias, que del1a-s: tem, e lhes,foraó
do Paço fe paífaráó os Alvarás nefia con· paífadas pelo$ ditos Senhores Rey.s meus

, formidade , qfe me enviaráó a affignar, có Ântece{fores: e porquê minha tençaó he
,advertencia, de que fe por alguns conílar que o neg<?cio das confirmaçoés fe faça,
-que faó' contra o bem commum do Povo, como feja mais ferviço de noífo Senhor,
ou meu ferviç,o, fe me dará conta primei- 'e bem d0s ditos meus'Reynos', ordenei
,xo ; e nos mais particulares, que contêm, 'peífoas para Deputados do defpacho dd..
e pedem nos mais apontamentos do bom las, que haó de refidir, e fer prefentes em
governo, J uftiça , e novas mercês. (álem 'm,inha Corte, para verem, e examinarem
dos ditos' privilegios , que,' lhes eflaó con- todas as Doaçoes, Cartas, e Provifo~s, e
cedidos) fe confultará,e def1rirá pelos Mi- papeis, e outros, de qualquer qU,alida'Cle
nifiros, a qtóca,e para iífo tenho ordena- que fejaó, que por mim hajaó de fer con
dos, Como julgarem qbe mai$' ferviço de' firmados, e me darem'de tudo inteira re
Deos, emeu,e cumprir a bem publico das laçaó. Pelo que, por alguns juflos refpei-

, ditas Cidades, com o mefmo favor, e in- tos, que a iífo me movem; Hey por bem,
tento de lhes fazer mercê com toda a bre- e mando que fe eíleja, e entenda daqui
vidade. E em particular pelo Preíidente em diante no defpacho das ditas confir..

" da Mefa do Paço fe encarregará aos Ef- maçoés pelas petroas, que affi tenho arde..
, . ctivaés da Camara das Comarcas corraó nado para elle, como dito he'; e por eíla

"'com as lembranças, que lhes deixarem, e encómendo a todos os Pre1ados,Abbades,
,"feus papeis, e qlhes enviarem, lembrando e peífoas Ecclefiafl:icas de todas as Cida4

, a repoíla,' edefpacho. E quero, e mando des, e Lugares de todos os meus Reynos,
, que eíla Provifaó fe cumpra, e guarde, e Senhorios de PC?rtugal; e mando a to-
camo nella fe cO,ntêm. Dada enl Liíboa dos os Donatarios, Fidalgos, CavaIleiros,

"aos 8. dias'de' Marco. Antonio do Couto ~e a quaefquer outras peífoas de qualquer
"'I'Franco a fe'z anno do N afcinlento de noG 'dlado, e condiçaó que fejaó, que nas taes,
> 'fo Senhor J efu Chriílo de 1641. Fran-, Cidades, ,"Villas, e Lugares forem mora
.. ,' cifco de Lucêna a fez e[crever. / dores, que do dia, que efl:a minha Carta
:.,. ' ' .. '. '" 'REY. Jü'r publicada na Chancellaria 1 á feis me..
, "

zes pn4
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zes primeiros feguintes, enviem a en- vidoria; p.ara que, vindo á notici~ de to..
tregar a Damiaõ Dias de Menezcs, Fi- dos, venhaõ,ou mandenl requerer confir
dalgo de minha Ca[a, e Efci"iva.õ de mi- ~açaõ das Cartas, que tiverem, que por
nhas confirmaçoés,as Doaçoés, Cartas, e mim hajao de fel' c~nfirmadas ; fendo cer... 
Provifoes, que tiverem de cada huma d,as to a todos que, nao entregando as Doa
coufas acima declaradas, que lhes folfem çoês no dito termo affignado, e que, de.. .'
dadas,. e outorgadas pelos Reys palfados;. pois de paífado; nao maRrando conheci.
a qual lhes paífará feus çonhecimentos menta d~ como as entregárao , nao pode
por ene affignados, em que hirá declarada ráo ufar, nem ufaráõ mais das coufas, que
a fubRancia de cada huma das ditas Doa- pelas ditas Doaçoés, Cartas, e Provifoes
çoés, Cartas, e ProviCoés, que lhes forem tiverem,nenl teráó vigor algum até terem
entregues: pelos quaes conhecimentos do minha confirl!1açao , no que ficará a mim
dito Damiaõ Dias de Menezes; Hey por reCguardado confir~ar-Ihas,[e minha mel'''
bem, qtle, em quanto lhas eu nao confir-. cê fOf; porque por eRa o hey afHpor bem,
mar" poífao as ditas pelfoas ufar, e ufem e mando que affi [e cumpra, naó vindo
de tudo o conteúdo nas ditas Doaçoés, _ no tempo, que affi por mim lhes he limita.
Cartas, e privilegias, de que efiiverem de do. E efta Carta fe regiflará em minha
poífe, por lhes haverem fido confirmadas Chancellarla, e affi nos Livros dos regill:os
nas confirmaçoés precedentes; os quaes da Chancellaria das Cor!'eiçoés de t~das

conhecimentos lhes nao valeráã n1ais de as Comarcas delle Reyno, depois de fer
hum anno, e Ce lhes poderá reformar por notificada; para que as petroas, que as
outro pelo Defembargo do Paço, com fuas Cartas,e Proviroés deixarem de mau
certidao de como fàzem diligencia. Pelo d~r as confi.rmaçoés na dito termo, naó
que mando a'AffonCo Furtado de Men- poífaõ contra- iffo allegar razaó alguma;.
donça,do meu ConCelho,e Chãcellér nlór e os ditos Corregedores, Ouvidores,Jui..
de m~usReynos, que faça publicar eRa zes de Fóra far~o fazer autos das notifi..
nlinha Carta na Chancel1aria , e envie lo.. c.açoés, que fe fizerem nos ditos Lugares,
go o traílado del1a,affignado por el1e',a to· ,C)ue enviaráó entregar ao dito Damiaó
dos os Corregedores, Ouvidores das Co.. Dias de lVr~nezes, para Ce faber como fe
marcas defiesReynos, e outros Juizes de cumpria am. Dada neIl:a Cidade de Lif-
Fóra das terras, aonde os Corregcdor.es boa a 24..de Septembro. Trocato de Frei
naó entraó por Correiçao; aos quaes Cor.. tas a fez anno do N afcimento d~ no{fo
regedores, Ouvidores, eJuizes mando a SenhorJefu Chrifto de 1655. E eu Da
façaó publicar em todas as Cidades; Vil. miaõ Dias de Menezes..a fiz efcrever.
las, e Lugares de Cuas Correiçoés, e· Ou- REY.

T T ·U L O'" XLII.
ConlOJé devern regiftar as n'zerceJ , que RI-Reyfaz.

A' Rubrica.

, AL'VARA,
Em que fi ordena lJue' as çertido~s, queje

pqjJarem a p'!ffoas,lfuefervem nas Arma..
das,je declare os nomes dos criados,com
ljueJerv!ra'Ó a Sua Magejla,de.
Liv. 3. das Leys da Torre do Tombo ,foto 143'. .

N. I. EU EI-R~y faço Cabe~ aos que eíle
meu Alvará virem, que por juilas .
conGderaçoés do meu (erviço;

Hey por bem,e ,mando que nas certidoés,

. ,

que daqui em diante fe palrarem a quaeí
quer pe{foas, que me fervi rem com cria-'
dos, am nas Armadas, como na India, em
Afi-ica, e outras partes, Ce declararem os
nomes dos criados, com que houverem
fervido; e para que iRo venha á noticia
dos q\le cotlumaó paífar femelhantes cer..
tidoés, fe publicará eile Alvará na minha
Chaocel1aria, e fe regiRará nos Livros de
. eus Armazens; e o traílado delle affigna
do pelo Chancellér mór defies Reynos

fe envia-



ALVARA,
Em gueJe mandou gue as mercês, que El
R~yfaz, fi rel!jfiem dentl~o em quatro
7l1ezes , depois da data dellas.

Liv. )' das Leys da Torre do Tombo, foI. S6. verf.
Liv. ). do Defcmbárgo do Pac;o ,Iut. IJS' .
Liv. J. da Supplicac;a6 ,Iot. S). vere

Ao Livrofegu~do da~_Ordenaçoes, Tit. 42. I I 9
fe enviará ao meu Vice-Rey da India, da, tenças, privilegios , licenças, para Ce
para lá o mandar tambem públicar ; e affi venderem, e trafpaífarem os ditos Oili..
o enviará aos Capitaés geraes, e dos Lu- cios, e tenças em outras peífoas ; e am as
gares de Africa,e Governadores das Con- mercê's,q fizeífe a algumas peffoas,do que
quiftas deítes Reynos , para que {aiba5 a tiveífem, para por feu fallecimento ficar a
fórma, em que haõ de fer feitas as ditas [eus filhos,ou parelltes,ou para o haverem
certidoés, no que tóca ao particular dos por algW1s annos, para defGargo de fuas'
criados; por quanto no mais [e procederá confciencias, filhamento de filhos, paren..
conforme as ordens,qtie ácerca diífo eíta5 tes, ou criados, accrefcentamentos de fó
dadas. ~ pelas certidoés, que em outra ros, e moradias, ajudas de cafamentos,
fórma fe paífarem, fe na5 farei obra al- quitas, e mercês de dinheiro; e que as
guma, no que tóca aos ditos criados; e o Cartas, e Provifoés de todas as ditas mel'''
Secretario dos defpachos, e mercês, que cês [e regiítaífem nos ditos Livros dentro
faço, terá cuidado de mandar ver os aífen- de dous mezes , que começariaõ da feitu...
tos da Cafil da India, e dos Armazens ,fe ra dellas em diante; e naó as regiítando

. confia por elles que as peífoas, que re-. llaô valeífem, nem tiveífem effeito algum,
querem, faõ dos criados, com que fervÍ- nem fe cumpriífem, e guardaífem pelos

, raó as peífoas, a que fe paífárao certidoés O.fficiaes, a que tocalfe o cumprimento
d~lles; porque fe na5 dem duplicados def- cellas; e o Senhor Rey Dom SebaIlia5,
pachos por huns mefmos ferviços. E eíte meu Primo, que Deos tem " mandou paf
Alvará hey por bem que valha, como {ar outro feu Alvará em Sintra a 17. de
Carta feita em n1eu nome por mim affi- Julho do anno de 1567" pelo qual houve
gnada, e fellada do meu Séllo pendente, por benl que o Alvará do dito Senhor
fem embargo da Ordenaça5 do Liv. 2. Rey DomJoa5 fe cumprilfe, e guardaf..
Tit.40. em contrario; e o proprio fe te- fe, como nelle fe continha, excepto nos'
rá em boa guarda na Secretaria dos der.. dous mezes de tempo, que fe por elIe.da..
pachos. Marcos Caldeira o fez em Lif- vaô, para dentro nelles [e regiflarem as
boa a 22. de Agoíto de 1623. E eu Ruy Cartas, e Provi{oés das ditas mercês; por
Dias de Menezes o fiz e[crever. quanto havia por bem, que folfem quatro

REY. mezes, que começariaõ da feitura della
em diante: e com declaraça5 que affi
mefmo fe alfentaria5 nos ditos Livros
todas as Cartas de Titulas, e Provifoés,
porque o dito Senhor mandalfe dar alguns
dinheiros a algumas peífoas,por hirem fer
vir enl algumas jornadas: e El-Rey, meu
Senhor, e Pay,que fanta Gloria haja,man,..

N. 2. E u El-:=t~y faço faber aos que eí1:e dou paífar Ilum feu Alvará feito em Lif..
Alvara VIrem, que o Senhor Rey boa em 20. de Junho do anno de 1584.,

D.Joaô o III. meu Tio, que fc'1nta Glo- pelo qual por juítos re[peitos mandou que
ria haja, mandou paíTar hum feu Alvará: os Contadores dos Meítrados das Ordens
feito em Liíboa ao derradeiro de Dezem- Militares naó delfen1 poífe das Commen..
bro do anno de 1547., pelo qual coníide.. das, nem de quaefquer outras coufas. del
rando a obrigaçaõ,que tinha, ao defcargo las,de que o dito Senhor Rey fizeífe mer
de fua confciencia, e ao bem de fua Fa- cê a quaefquer pe{foas, fem lhes confiar
'zenda, e quanto convinha pôr em boa 01'- 'lue as Cartas, e Provifoés dellas ellavaó
dem cada huma das ditas coufas, ordenou alfentadas nos ditos Livros das mercês,
entaó de mandar fazer os Livros dos regi- e fazendo o contrario, incorre{[cnl em pe
fios. das mercês, para que nelles fe a{fen- na de privaçaô de [eus Offi cios , como
ta{[em todas as Doaçoés de terras, Alcai- l)lais largamente he declarado nos ditos
darl~smóres, rendas, jurifdiçoés, Cartas,~kresAlvarás nefle referidos. E ora conG
e Provifoes de Commendas, Capitanias, derando eu 9uanto convêm a meu fervi..
Officios, e .cargos de juílic;a, e da Fazen- 'i0 qqe fe cumpra, e guarde ° que.os di..

. tos Se-
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A L V A R A,
Em quefe mallda obJervar odifpofio acima..

Liv. 4, das Leys da Torre do Tombo ,foto 223.

E u EI-Rey faço Llber aos q .: -IIeN'. j
Alvará virem,que,por quanto os Se. I

nhores P\..eys;meus antepaíEtdos,compar- .
ticular providencia, e cuidado ordenáraõ
por Alvarás dos al1nos de 1548., e 1616.,
que todas as mercês, que faziao, de qual..
Guer qualidade que foífe~, affi de Titulos"
Governos, Officios de Ordens, Juftiça, e
Fazenda, fe regiftaífem dentro do ultimo
ternlo,que linlitáraõ de quatro mezes,que
começariaõ a correr da data das Cartas;
AIvarás, e Proviroes, que foífem pairadas
nos Livros das mercês, que no dito anno
de 154&. fe ordenou q~e dahi em diante
houveife, com pena de perdimento dos
Officios aos lVIínHhos,e ()fficiaes,por cu
jas maôs correífe o expediente das ditas
mercês. E porque fe me tem reprefenta
do que eRas Ordens fe naó guardaõ com
a obfervancia, que he juílo, e convem
tanto '; Hey por bem~ e mando q~e todas
as mercês, que daqui em diante fizer, d~

qualquer qualidade,condiçaó, e forte que
fejaó, fe regiflem nos Livros dellas pelas
peifoas, que tem a cargo o dito regUlo,
dentro de quatro mezes,que começaráõ á
correr'da data das ditas Cartas, Alvarás, e
Provifoés, em diante; e femcertidaó defle
regHlo nas cofias dellas fe naô dará poífe
das ditas mercês: e fazendo-fe o contra- .
rio, incorreráõ os ditos ,lVlinHlros, e Offi·

. ciaes em pena de perdil,l1ento de feus OE•.
tidos; porque am o hey por meu ferviço.
E para que a todos feja notorio o que po~

efie Alvará ordeno,mando ao meu Chan·
cellér nlór o faç'a publicar na Chancel1a·
da 1 e fe regH\ará nos Livros della, e de

. miMa

120 Collecçao 1. das Ley,r Extravagantes,
. tos Senhores ~eys , meus predecelfores, bem qu~ valha, con10 Carta feita enl meu

ordel1áraõ , e mandáraõ ácerca do regifto nome, por mim affignada, e pafIàda . da,
das mercês; Hey por bem, e mando que Chancellada, fem embargo da Ord~na ..
todo o conteúdo nos clltos feus Alvarás çaó enl contrario; e que tenha força de
fe cumpra, e guarde inteirament~,ali, .e Ley,e Regimento: e ferá entregue a Mar..
.da maneira, que nelles fe contêm; e com. çal da Coita Fidalgo de minha CaCa, e
ceclaraçaó que fe alfentaráô affi mermo Efcrivaõ do RegUlo das nlercês,que faço.
nos ditos Livros das mercês todas as Cal''' para que o tenha em boa guarda.. Luis
tas, e ProviCoés, porque eu fizer mercê a Alvares o fez em Liíboa a 16. de Abril
algümas pe[foas de Governos, e outros' ce 16 I 6. E eu o Secretario Ruy Dias de
cargos de Guerra, e de adminiftraçoes de Menezes O· fiz efcrever. REY!
Capellas , alvitres, ferventias de Officios
por mais ~empo, qde hum auno, Alvarás
de lembran 'Ia de promeifas de rendas da
Corôa, e de rninhaFazenda, e das Ordés,
e de Officios; e affi as Cartas, e Provi
foes de Officios m6res, e outros de minha
Cafa,e as Cartas das ferventias das Com
mendas; e iíto dentro em quatro mezes,
que come'Iará6 da feitura das taes Cartas,
e Provifoes em diante: e para que a to-,
dos iíto feja notorio, mando que efl:e meu.
Alvará fe publique na Chancellaria, e fe
regifle nella, e nos Livros dos Regimen
tos de minha Fazenda,e na Cara dos Con·
tos, e no Defembargo do Paço, e Mefa
da Confciencia, e Ordens, e na Cafa da
Supplicaçaó , e no principio. do Livro dos
regiRos, das m~rcês, que faço; e que as
Cartas, Alvarás, e Provifoés, que fe p,a.f..
farem de cada huma das fobreditas mer
cês, naú valhaõ , nem tenhaó effeito al
gum , nem Ce cumpraó, e guardem, nem
dellas feja dada a poffe pelos Officiaes, a
que tocar o cumprimento; nem os Pa-'
droés, Alvarás de tenças, aífentamentos,
e ordenados fe aífentem nos Livros de
nlinha Fazenda; nem os Contadores dos
meus Contos do Reyno, e CaCa, levem
em conta Proviroes de mercês de dinhei..
ro, e quitas, fem as taes ,Cartas, Alvarás,
e Provifoes ferem primeiro regHl.adas nos
ditos Livros das mercês. E affi mando ao
meu, C _ancelIér m6r que faça enviar o
trailado authentico ddle 4-lvará, affigna
co por eIle, á C~fa da :Relaçaõ da Cida-
.de do Porto, e a cada huma das Comar
cas defle F_eyno, e aos Contadores dos
Meft:rados das Ordens lVIilitares,para que
a .todos fej a notorio o que por el1e hey
por bem, e nlando que fe cumpra, e o
que cada hum-delles deve cumprir,no que
tocar, a fe.Us cargos: e ell.e Alvará hey por
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minha_Fazenda, e nos do Defembargo do - Defem argadorJofeph Galvaõ de Lacero!
Paço', Cafarda Supplicaçaõ, e Relaçaõ da, do meu Confelho , e Chapcellér mór '.
do Porto; e o proprio fe entregará aJoaó deíl:es Reynos,e Senhorios, os faça publi- ..
Alvares Soares, Fidalgo de minha Cafa, car na Chancellada, e enviar logo Car
Efcrivaú do dito RegiH:o, que o traíla- tas com o traílado deRe Alvará, e dos
dará nos ditos Livros das mercês :. e efl:e mais,cuja cópia vai .inc1ufa,. tirada da Tor
Alvará valerá, como Carta feita em meu re do Tombo .no anno de 1709., fob meu
nome, por mim affignada, e paflàda pela Sdlo, e feu fignal, á Caf..'l da Relaçaô do
Chancellaria,fem embargo da Ordenaçaú Porto, e a cada huma das Comarcas defl:e
em contrario, e terá força. de Ley. An- Reyno, e aos Ouvidores dos Donatarios,
tania de Nloraes o fez em Li(boa a 10. de em cujas Terras os Corregedores naô en
Novembro de 16'54. Pera Sanches Fari- traô por Correiçaó, e aos Contadores dos
nha o fez efcrever. REY.. Meflrados das Ordens l\1ilitares; e eRé

proprio conl o tra{]ado inclufo fe lançará
A L V A R A, na Torre do Tombo. Bras de Oliveira o

Em que fe manda obJervar a difpr;jiça~ dos fez em Lillioa a 28. de Agofl:o de J 714•.
'. dOlls;-acima. - Antonio Galvaõ de Cafiel-Branco o fez

Liv.da.s·LeysdaChanceIJarí'amór,fol·9· verf. efcrever. REY.
Ltv. ). do Defcmbargo do Puso ,jot. 1!J). verf.
Lív. J. da Supplicac;a5, foto 221.

,

í

N. 4.E U EI-Rey faç-o faber aos que efle
-J meu Alvará virem, que pelo Secre

tario. do Regifto das mercês Amaro N 0

gueira de Andrade fe me reprefentou que .
os Senhores Reys deites Reynos, meus
predeceifores, para evitarem os dercami- .
nbos,e defordens,que havia na adminiflra
çaó da Fazenda Real, e para fe faberenl

A r. . '"' d',.J Iras merces, que lazwo, man arao panar,
os tres Alvarás, declarados no u1timo,que
fe paiTou com forças de Ley em Abril de
1616., e que pela diuturnidade do tempo·
na-ó havia noticia do dito Alvará,e fe na ô p
obfervava a rua di{poflçaõ: e como a falta
de fe naú cumprir refl1lta em grave pre- ti

juizo da minha Fazenda; Hey por bem,
e mando que fe pratique, e obferve todo
o conreúcro nos Alvarás declarados 110

ultimo, que fe pa{fou em Abril de 1616.;
e tenhaó fua inteira obfervancia, affi co-
mo nel1es fe contêm, com as cóminaçoés,
que nelles fe decláraú; para que fe naú
perca a memoria de todas as mercê~, que
fizer, nem a minha Fazenda, nem as par
tes tenhao prejuizo alO'um : e para que ve
nha ánoticia de todos, mando que efie~
meu Alvará tenha força de Ley,c com os
tres referidos fe publiqu~m na Chancella
tia, e fe regiRem nos Livros do Regimen-.
to de minha Fazenda, e da Cafc'l dos Cml
tos, no Defembargo do Paço, Mefa da

. Confciencia, e Ordens,e na Câfa da Sup,:,
plicaçaõ,:e do Ps>rto. Pelo que mando ao

. Liv. II. -. _
•

•

_ A L V A R A,
Em quefe eJtabeleceo aformalidade, com

que fi havid'Ó -de pqjJar as certidoes de
jà7Jiços, paraJe requererem mercês em:
re1JZll11eraça'Ó delles.

Liv. 2. da Torre do Tomso ,foI. 170'

Lív. 7' da Supplicac;aó) fofo 171. vl.:rf.

E u EI-Rey faço faber aos que eila N. }._
Ley-. virem, que, para em melhor .

fónna {e juflificarem os ferviços dos que
me fervem, affi nas partes da India, EraGl,
e nas mais 'Qltramarinas, e nas Armadas,
que pela Corâa-defl:e Reyno fe ordenaõ;
e por fe atalharem os inconvenientes, que
podem refultar de as 'partes aprefentarenl,
certidoés da maneira, que atégora o fa-
zem, pelas quae~ requerem fatisfaçaõ de
feus ferviços; e para com mais gofto fa-
zer mercê aos de que tiver certa, e v.er·
dadeira informaçaó, que me bem fervÍ- /
raô; com o parecer dos do meu Confe1ho,
Hey por bem, e nlan.do, que daqui em di-
ante as certidoés, que as partes aprefenta,.·
rem de fcus ferviços, feudo os ferviços.
fei~os em algumas das Fortalezas da In-
dia, BraGI,ou das partes Ultramarinas, fe-
ráá feitas pelo E{crlvaô,ou-5ecretario dos
Capitaés das ditas Fortalezas; e fendo fel'·
viços feitos em Annadàs, a certidaô ferá

ita pelo Efcrivaó da Náo, ou Nftvio, em
i cada hum fervir, ou pelo Secretaria- dos
Generaes, ou Capitaés móres, feitas em
feus nom.e$,e por elles affignadas,~as quaes. .

Q affirma-
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:lffirmaráo o que affi certificarem, ~e10 ju- que as' partes allegarem, nao fendo fçJtas
ramento dos Cantos Euangelhos, decla- na fórnla d,elta Ley ; e nos Decreto " que
raÍldo nellas pontualmente o tempo, que fizerelTI,dec1aranlõ a fórma das ditas ceni
cada hum fervio, afIi nas ditas Fortalezas, doés, e o tempo> em que foraó' feitas, e
como nas Armadas, affi por m~r, como por quem [aó affignadas; e contra os Se
por terra, e os ferviços mais affignalados, cretarios , qu.e em outra fórma as recebe
que nas emprefas fizeraú ; 'e os M~lttes rem, mandarei proceder fegundo a culpa,
de Campo, e Capitaés inferiores guarda- ou defcuido, em que forem comprehendi..
ráó a mefina forma, acima declarada, em dos. E efia Ley por mim affignada fe en.
as certidoés, que paíI:1rem; as quaes feráô viará por vias ao Vice-Rey da India,e ao
tambem affignadas pelos Generaes, ou Governador do Bra,Gl, e dos mais gover.
Capitaés nlóres, debaixo de cuja fuperin- nos UltraI1}arinos, para que fe publique
tendencia fervirem : as quaes,ce~ti_dões fe nas ChanceIladas, e fe regiíle nos Livros
pa{[aráó dos [erviços, que fizerem ná ln- dellas;a qual fe guardará inviolavelmente
dia, Braíi1, Angoht, e Saõ Thomé , logo nas ditas partes, paífados tres mezes, de..
tanto que os fervi70s fe fizerem,e ao mais pois que for publicada: e mando ao
largo termo dentro de hum anno, de- Chancellér' mór que a publique na Chan
pois de os (erviços ferem feitos: e os fer- cellaria; a qual fob meu Sello,e feu fignaJ, ~

viços, que fe fizerem no Reyno, e Ar.. enviará ás cabeças das Comarcas de "todo
n1adas das Coltas, Ilhl;lS, e Lugares de o Reyno. E o PreÍldente do Defêmbargo
Africa, fe paífaráô dentro de feis· me.zes; do Paço, e o Regedor da Cara da Suppli4

e paffildo o dito termo, ou naó fendo as c çaõ, e o Governador da Cafa do' Por
certidoés feitas na dita fÔrma " naô \ia- to, e os Corregedores, Defembargado
leráô, 1Wm por eIlas fe pod~rá pedir fatis- res, e OuviQores das ditas Relaçoés, e
façaõ ; e aos Generaes, e Capi.taés móres, uffi todos os Corregedores, Provedo
l\t[efires de Campo,e 'outros Capitaés,que _res, Juizes, e todas as mais J ufliças do
as paffilrem de outra maneira, ou fe achar Reyno a cumpra5, ç gúardem, como nel·
prova baílante,que naú paífa affi o que af- Ia fe contêm; a qual fe regiílará nos Li..
firmáraõ, e juráraô , lho mandarei dtra- vros do Defembargo do Paço, e das R.e
llhar, e procéder contra eHes, como me laçoés, aonde femelhantes Provifoés fe
bem parecer, e houver por meu ferviço; e . çoíl'uma5 regiílar. Antonio de Almeida
mando aos 11?-eus Secretarios,a cujo cargo a fez em Madrid a 24. de Julho de 1609:
eRivel' o defpacho das mel:c:ês , naó a~ei- Francifco Pereira de Eetallcor a fiz ef.
tem petiçoes, nem certidoés dos ferviços, creVer. REY.

T I T UL o XLV.
. ~ Eln que maneira os 'Senhores de Terras ufardó da Jurifd~çaô) fYc.

. r

Ao §. 41.

Dom

•

A L V A· R A,
Em quefi c071cedeo ao Duque de Bragan

ça que os Ouvidores das fitas Tei-ras co
, llheça'Ó das appellaçnés, e aggravos,gue
. fahirem dos Juizes dellas.

Efrá no Cartada da Cafa de Bragança.

~. I. Om Filippe por graça de Deos
Rey de Portugal, e dos Alga ..
ves, d'aquem,e d'alem Mar, em

_ Atrica Senhor de Guiné, e da Conquifia,
N avegac;aó, Conle~clo da Ethiopia, Ara..

I

'bia, Pedia, e d.a)ndia,&c. Faço (a,ber a.os
que efla minha Carta de confirmaçaõ por
fucceífaõ virem,q\.le por parte de D.Joao
Duque de Bragança, e de BarcelIos , e
Guimaraés, meu muito'amado, e prezado
Sobrinho,me foi aprefentada hlm1a minha
Carta de confimaçaó paífada ao Duque
D. TheodoGo feu Pay, que Deos perdoe,
fobre haverem de conhecer os OuvitIores·
das fuas terras das appellaç-oes ", e aggru"
vos, qt1e fahirem d'ante osJuizeg dellas;
da qual o traí1ado he o feguinte :

,
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Dom Filippe per graça de Deos Rey pellarem, ou aggravarem , eJ t 1 conhece..
de Portll: aI, edos Algarves d'aquem,e d'a- de dellés nos caJos, que devedes, e em outra.
lem Z.lar, em Ajrica Senhor de Guine, e guiza nom j e a nqjJa mercê he de 110m ag
Ja ConquiJla, N avegaça~ , Comercio de E- gravar em ello·o dito Conde, nem lhe que
thiopia" Arabi1, Perfia, e da lndia, &c. brantarjitajurdiçom, porqueçfio a ellaper
Faço jaber aos que çJla minha Carta _d~ tence, onde alnonjaçades. Dante na Ci- ,
conjir111aça.~ virem, que por parte de Dom dade do Porto 10. dias de Fevereiro. El
TheodrJio Duque de Bragança,e de Barcel- Reyo mandou:..Affinjo Coudo a fez, era de
los, .meu muito amado, e prezado Sobrinho, mil e quatrocentos, e vinte e cinco annos.
mefoi apreftntada huma Carta do Sazhor "Pedindo-me o dito Duque Dom
RO' D. Filippe, meu ..Avô,"queJanta Glo- "Theodofio por mercê, que, por quanto
'tia haja, por elle ajJignada , e paJfada pela "elIe era filho mais velho, varaó lidimo;
C~çl1lcellarla, de fj otrajlado he oJegllinte: "que ou por falIecímento do Duque

" Dom Filippe per graça -de Deos "DomJoaõ {eu Pay , que Deos perdoe,
"Rey de Portugal, e dos Algarves d'a- "que herdára, e fuccedêra {ua Ca{a, e
" quem, e d'alem l\Iar, em Africa Senhor "terras, e lhe pertencia o conteúdo nefl:a
" de Guiné, e da Conquifra, N avegaçaõ, "Carta traíladada .. houve{fe por bem de
" Comercio de Ethiopia, Arabia , Perfia, "lha confirmar: e vifl:o feu requerimento,
"e ~a·lndia,&:c.Faço faber aos que eíla "por muito folgar de lhe fazer mercê, te
" minha Carta de confirmaçao virem,que "nho por bem, e lha confirmo, e hey por
" por parte de DomTheodofio Duque de "confirmada per {ucce{faô, e confirma
" ~ragança, e de Barcellos, meu muito ,., çaõ; e mando, qu~ {e cumpra, e guarde
" amado, e prezado Sobrinho, filho do "inteiramente,affi;e da maneira,que nella
,,'buque Dom J oaõ, que Deos perdoe, ,,{e contêm. Dada na Cidade de Liíboa
'7,me foi aprefentada huma Carta de El- "a quinze dias do mez de Mayo. Miguel
" Rey DomJoaó o I., que L'lilta Glotia "da Cofia a fez, anno do Nafcimento de
".haja, por elle affignada, e paífada pela "no{[o Senhor J e{us Chriílo de mil e qui
" Chancellaria, da qual o tra{lado de ver- "nhentos e noventa e dous. E elle Du
" bo ad verbu1Jl he o feguinte : " que pagará em minha Chancellaria os

Dom j oao per graça de Déos Rey de "direitos, que nella houveraô de pagar
Portugal, e do ..Algarve j a todolos Meiri- "os Duques Dom Theodoito, e D.Joaó
11«os , e Corregedores dos.nqjJos ReYllOS ,e ,,{eu Pay , e Avô, da· confirmaçaô deRa
aos que depos elles vieremJallde;fabede, que "Carta a elle dos que elle della dever.
D. Nuno Alvares Pereira l1oJJO Condefla~ "Eu Ruy Dias de Menezes o fiz efcre
br~ nos d!JJe que, quanào acontece, que al- "ver.
gl!maS appellaçoés , e aggravosfaem dan- Pedindo-me odito Duque Dom T heoclo.;.
tr~ os juizes, e jlfjliças das fitaS terras, }io por mercê, que lhe cOlzjirl71qjfe a dita
9ue vos tomades logo delles conhecimento, Carta, e viftoJele' requerime.nto, por muito
e dndes em ellas livramento-j e que em dlo folgar de lhefazer mercê, tenho por bem,
el recebe aggravo, por quanto as ditas ter- e lha c{)l[/irmo, e hey por conjirmada;e man
rasJomfitas dijurderdade com toda ajurdi- do, queJe cumpra, eguarde inteiramente,
çom, Crime,e Civel;e que el tem poflos ftus #i, e da maneira,que nellaJe contêm; epor
Ouvidores, a que pertence dello conheci- firmeza d!JJo lhe mandei dar fjla Carta por 
mento, e que opodem livrar com direito: e mim. qj1ignada, e Jellada com omeu Sello
pedio-nos por mercê, que Nos mandqjJemos, pendente. Dada na Cidade de Lifloa a 3.
que nao tomqjledes dello conhecimellto,nem de Agoflo. M arcos ,Caldeira afez anno do
lhe queorantqjledesjiwjurdiçom:e Nos ven- - N aJcimento de nqjJo Senhor j ifus Chriflo
do.o que 110S pedia, temos por bem, e mall- .de 1627. Eu Ruy Dias de .Jlenezes afiz
áamos,que 110m conheçades das ditas appel- eJcrever.
l~çoés , nem aggravos , que qjJi vierel1'l das Pedindo-me o dito Duque D. Joaõ ,
dl~as fitas terras, de maneira que nom vaa que, por quanto elle era o filho mayor,
perdante odito Conde, ou perante os ftus varaó lidimo, que [uccedeo ao Duque
Oljviqoresj e.elZtom,je as partes delles ap.- Dom Theodofio , [eu Pay , em fua Cara,

- Liy. II. Q 2 houvef..

•

..

•



A L V A R A,
Em queJe determinou que os Ouvidores el~

CaJa de Bragança p@ào prover asJer
v'e1ztias dos Oj}icios, a)!i c~mo os Corre·
gedores das Comarcas. '

Liv. ). do Defembargo do PaGo, foI. I 3Z. verf.
I

E u EI-Rey faço faber aos que dle N. 4
Alvará virem que, por quanto na

Carta de Doaçaô, que foi pa([ada da mer
cê,que fui fervido fazer ao Infante D:Pe·
"dro, meu ml,.1ito amado, e prezado filho,
da Cara deVilla-Real,fe naõ declarou pOl·

palavras expreífas que os Ouvidores das
Terras da dita Cafa proveífem as ferven-

, tias dos

E u El-Rey faço faber aos que 'eRe N.}.
Alvará virem, que havendo re{pei..

to a [er já concedido ao· Sereniffimo Du",
que, que foi de Bragança, D.Theodofio,
que fanta Gloria hàja, hum Alvará, para
que os [eus Ouvidores puddfem tomar as
reGde~cias aos [eus Juizes ''de Fóra de
fuas Terras; Hey por b~m, que QS Ouvi·
dores,que ora [a5, e o forem daqui em di·
ante pela ditaCa[a , e Efiado de Bragan-
ça, po{faô tomar, as refidencias aosJuizes

. de Fóra das Terras da mefma Cafa, que
ti erenl alçada por mim; e que elras fe
d~[pachenl na'l\tlefa do meu Defembargo

,do Paço, affi, e da maneira; que fe defpa
cháraõ em vida do SerenifIimo Duque, e
como fe de[pachaô as dos Juizes de Fóra,
Gue por mim [aó poLtos nas Cidades,e Vil
la,s de meu~ Reynos: e mando aos meus
De{embargadores d<? Paço, que ora [aó,
e ao diante forem, 'cumpraõ , e guardem
~Il:e Alvará, como nelle fe contêm: o qual
fe regiRará no Livro, que anda na Mefa
dos {eus defpachos, enl qfe regifiaõ reme·
lhantes Alvarás; e eil:e me praz que valha,
e tenha força" e vigor,como fe foífe Carta _
feita em meu nome por Dlim affignada, e
pa{fada pela: ChançeIlada, fem embargo
da Ordenaçaõ do Liv. 2., que o contra...
rio' di(pôem. Manoel Gonles o fez em
Liíboa a 12. de Março de 1654. Joaõ da
Cofia Travaços o fez e[crever. REY.
,

,_ A'L V A, R A,
Para 'lue aos Miniflros da CaJa de Bra

gançaJe repute ojeujerviço , comoftito
IIOS lugares da Corôa. .

Eftá no Archivo da Cafa, de Bragansa.
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houve.1fe r o m mandar-lhe paffar Car... A L V A R À -
ta de confirmaçaô per fucceífa6 da mer- E '. O' '1 '.

" ' f C '. m quefe determinou que os l/O/aores ela
ce contenda, na arta, neRa lllcorpora.. c,r; d B ' ,,{T; ... t· (?hd" "d 'ffi' 11 ' ai ", aja e raganca pqpao irar rf:Jl elZ..
~rl ~ 1, como ~ e e teve, e pO

d
UI110 :c. e cia aos]uizes de Fora das fitaS Ter~as.'- J

Vl~L(). leu requerImento, queren 0- le la..' . ' ,
1\ H b ,LIV. ). do Defembargo do Pa~o ,foI. 13 2 •zer,graça, e merce ; ey por em, e me

praz, que u[e do conteúd~ na dita Carta ,
por fucce{faô do dito Duque D. Theodo·
fio , feu Pay , na me{ma forma, em que á
eUe' foi concedida pela dita Carta, e con
forme a eila ; que enl tudo {e cumprirá ao
dit.o Duque D. Joaô, como [e a eIle fora
pafTaº,a: e pelo que tóca ameya a nata de...
ft~ fucceffàõ tem dado fian a a pagar o
que fe determinar, que della deve; e por
firmeza de tudo lhe mandei dar eíta mi
nha Carta por m~m affignada , ~ {eIlada dQ
rn'el~ Sello pendente. Pedro-Teixeira á fez
el1.1 Lilbo~ aos 16. de N ovembro,anrro do
N afciiI}ento de no{fo SenhorJefus Chrifio
de i 63 8. Eu. D~ül.rte Dias de Menezes a
fiz efcrever. - REI~.'

..... 4 J

N. 2. EU EI-Rey faço Caber aos que dlé
Alvará virem, que por juil:as confi·

d~rasoés de llfeu ferviço, q e a i{fo nle
rnóvern; Hey por bem; e me praz de de...
darar que os BachareiS\, que fervem de
Ouyidores, eJuizes das Terras do Duca-

.do d~ Bragança, fe lhe"s leve em conta o
~.~mpo, que [ervirell1, como fe o fizeraõ
pela Coroa nas Correiçoés de J udicatu..
rãs: e para que venha á noticia o qu~ am
ordeno, ma~do qne Ce regiRe 11'0 Livro do
pe{embargo do Paço, e mais partes, aon
de tocar; p'lra q':le daqui em diante [e ob
ferve, e guarde eIl: inha Refoluçaô in
teiramel1te, como IieIla {e contêm.J [em
duvida, nem coritradiçaõ alguma; porque
am o hey por bem: e eite me praz,que va
~~a " tenha força, e vigor, pofio que feu
effeito haja de durar "mais de' hum anno,
.fem embargo da Ordenaçaô do Liv. 2.

rit·4o. em contrario. Antonio de M
J;aes o fez em Lilboa a 1 ~. de Outubro de

.. 1646. Pedro' de Gouvêa de Mello o fez
'ç[crever. " REY.. '

,

•

•
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tias dos Officios de Juftiça, dellas, affi co- zaó de lhe reformar, e con rmar hurn'~'

JUo as pc den1 prover os Corregedores qas Doaçáô, que'o'mefino Efiado' tiaha, párea ?

Comarca~, confón:ne a Ordenaçaó,e Ley os feus Ouvidores (ervirem, em quanto' ,:
do Reyno; e' fómente fe referio a dita lhes naó tomav-aó reGdencia ; eviGo o :
Doaçaó ao provimento, que os ,Ouvido- que 'aI~ega, ~ repofla , que deu o P,rocura-,
res das Terras da Cafa de Bragança fa- 'dor de minha Corôa , e a mefma 'doaçaó,
ziaó das ditas [erventias, confornle ao AI-; que <?ffereceo, tirada dos Livros da Tor- :
vará)que foi paíI:ldo aos Duques daquelle' re, do Tqmbo, pela qual fe moGra faitar",
Efl:ad~ em 2. de Outubro de 1617., e nella confirmaçaó por fucceíTàõ, a El-' '
Carta de Confirmaçaõ,paífada em 31. de Rey meu Senhor, e Pay , que fcmta GJo
Mayo de 1638'7 pela-qual fe moHra fel' ria haja, fendo Duque do dito ,Efl ad'o ; e
concedida a dita mercê aos ,Duques fó-' por quanto 'iíto lhe tenho fupprido' por
mente, e naó aos feus Ouvidores: e para 'Refol .~aõ de 26. de Novembro do aml'o
que nefta materia naó poífa haver duvi- paífado, tendo conGderaçaó a tudo, e ás' ,
da, nem interpretaçaó, em contrario, me~, razoés,que ha, para fazer ao dito eGado a
praz, e hey por be,rn decimal' por efle AI- mercê; Hey por bem d~ lha fazer, 'que J

vará que na6 fá os Ouvidores das Terras nlandando daqui ern diante os Ouvidores .'
~~..fiado de Braganç'á, ma~ tamberi1 os das fuas Terras requerer, qüe fe lhes to.. ':

(fe,Villa-Real, de que tenho feito mercê mem fuas reGdencias no tempo, qu'e con- .
ao Infante D. Pedro, meu filho, poífaó fornle a Ordenaçaó faó obrigados, e le- .
prover " c pro\~~jaó as ferventias dos Of- . vando certidoes dos Efcrivaés de minha
ficios deJu{liça dellas, affi, e da maneira, Camara da ço'marca, a que tocar,. de co- '
que o fazem os Corregedores das Comár- mo pedíraÕ no dito tempo as ditas reG~ ,
cas na fórma da dita Ordenaçaõ. E man- dencias, poífaó continuar a fervir,feus df- '
do a todos os Defembargadores, e niais ficios, até lhas tomarem, fém embargo áe '
Minifhos, Officiaes', e peífoas, a que o terem acabado o [eu tdênnio, e da Ord'e- '.<

conhecimento diflo pertencer,cumpraõ, e naçaõ,Liv.2~ Tit.45. §.42.~ que para erre'
guardem, efte Alvará inteiramente, como' effeito derogo: e n,efia 'co~formidade' me
nelIe fe contêm: o qual fe regiflará com praz q~e- fe 'entenda a-Doaçaó antiga,que
a Doaçaó acima referida,q e trata das fer- o dito Eflado tinha fobre efte párticular "
ventias, nos Livros das Carriaras das Ter-' de que o Procurador delle pe'dia: confir~~

·ras do Eílado de Bragança, e Cafa de Vil- ll1açaó. E man'do a todas'as minhasJufti-'
la-Real; e nos das mais Terras, de que o ças, Officiaes, e peífoas, a, que u conhec~-"

Infante, he Donatario, para nelIas haver mento difto pertencer, o 'cumpraó,e guar'"
noticia do que por elle houve por bem de dem,e faça6 inteiramente cumprir,e guar-
dedarar; e me praz que valha, tenha for- dar efie Alvará, como nelle' Ce contêm ~ o
ça, e vigor, como fe foífe Carta feita em qual valerá, terá força, e vigor, como fe
meu nome, por mim affignada, fem em- foIfe Carta, feita em meu nome, e por minl
bargo da Ordenaçaó em contrado. 'An- affignada, ainda que haja de durar mais de
tania Marques ,o fez ~m Lifboa a 23. de hum anno, [em embargo da Ordenaçaó
Julho de 1656. Antonio Rodrigues de do Liv.2. Tit.40 • em.contrario. Antonio
Figueiredo o fez efcrever. ' " REY'. Marques o fez elTI Lifboa a 17. de Mál:"

Ao §. 4 2 .. - ço ~~ 166o~ ~ntonio.R~dtigues de Fi~
, A L V A R A.; gueuedo o fez efcrevel. RAINHA.

l!in gueJe determina que 'os Oli.:pidores da A L V A R A, '
CaJa'de Bragança, da-Ildo conta, pojJa'Ô Em quefe determinou que, as jenteJlças ~os

continuar ojerviço, acahado o triêl2lzio. Juizes das Terras da CaJa de Aveiro
Liv. 5. do Defembargo do Paso ,foto 1)9. na'Ô poJJa'Ó pqjJar á Relaça'Ó ,Jem prime~~

N EU EI R L f'. b fl TO hirem aJeus Ouvidores.. ). - ey laço la er aos que ene , ,,.,
, , ' ' Alvará virem,que, havendo re{pei LIV. 9- da supphcasao, foI. 271. verf.

ao que por fua petiçaó me reprefentou o DOm Filippe,por graça deDeos Rey N. 6.
Proçurador do Eftado~e :aragansa,em ra- de Portugal, e dos Algarves d'a-

quem
•

•



'126 'Collecçaó 1. das Leys Extravagantes,
quem, e aten Mar, em Afi-ica Senhor Pereira- de Cqjtel-Branco o fez eJcrever.
de Guiné,e da Conquifla,Nayegaçaó,Co.. REY.
mercio da Ethiopia, Arabia, Pedia, e da Pedindo-nle ella Duqu~za1he fizeífe
India, &t. Faço faber aos que efl:a nlinha mercê de lhe mandar paífar Carta de pri..
Carta virem,que por parte de Dona Anna vilegio conforme ao dito Al~ará, e na
Maria Manrique de Lara, Duqueza de fórma, em que o tiveraó os antecelfores
~orres-Novas, minha muito prezada 80.. do dito Duque Donl Raymundo,feu filho:
brillha, como Tutora, e Adminifl:radora e por folgar de lhe fa;zer mercê, e ao dito
da peífoa, e Efl:ado do Duque de Avei- Duque; Hey por bem de lha fazer, que
ro D. Raymundo , feu filho, me foi apre-' em vida do dito puque Dom Raymundo,
fentado hum Alvará por mim affignado, meu muito amado, e prezado Sobrinho I

e paífado pela Chancellaria, de que o traf.. affi como fe concedeo ao Duque, e Du..
lado he ° feguinte: " queza, feus Avós, que' qualquer peífoa,

Eu El-Re}façofaber aos que efle ..AI- que titar'appel1açaó,ou aggravo d'ante os
vará 'Pirem, que, havendo.reJpeito aQ lJueft Juizes, e O~ciaes de fuas Terras, as leve
me repreJentoll por parte de D. Allllfl Ma- primeiro a feus Ouvidores; e de feus AI·
ria ManrilJl,e de Lara, Duqueza d~T or.. ~oxarifes,e Officiaes de Cua Fazenda vaó
res..N ovas, minha muito prezada Sohrinha, ao Ouvidor de flla Cafa; e naõ o faze;r.-:
-como Tutora, e ..Adminiflradora da ptjJoa, e affi, paguem de pena dez cruzados; et.qUê
Ejlado do Duque de Aveiro Dom RaY171z111- as fentença,s , e deCpachos., que Ce derem
do ,feufilho, em razaB da merc~, de que os nas ditas appellaçoés, e aggravos, Cem hi·
Duques de Aveiro Dom .Alvaro, eD. Ju.. rem primeiro a feus Ouvidores, Cejaõ nul·
liana, lJue Deos perdoe, gozáraB de hirem las; guardando-Ce em tudo, affi como fe
prim;iro as appellaço~s, e aggravos dos, _. concedeo ao Duque, e Duqueza, Ceus
[eus Lugares, aosfeus Ouvidores, e Ouvidor, Avós. Pelo que mando a todos os Corre..
delua CaJa: e porfolgar de lhe fazer mer.. gedores, J~izes, Juíliças, Officiaes, e pef.
c~ ; Hey por hem de lhafazer, que em vida {oas, a que erta Carta for nlofirada, e o
do dito DUlJue Dom Ra)'mzllldo , meu muito conhecimento della pertenc-er,a Gumpraá,
amado, e prezado Sobrinho, t1fi comoJ: con· e guardem, e façaó inteiramente cumprir,
cedeo ao Duque "eDUlJuezajêus ..Az;os, lJue . e guardar, affi, e da maneira, que neIla fe
{JZlalquer pq;oa, que tirar appellaçaB, ou ag- contêm; e façaó dar á execuçaó as ditàs
gravo d'ante os Juizes, e OjJiciaes deflta~ penas naquelIes , iI a naó cumprirem fem
Terras., as leve primeiro a[eus Ouvidores; .duvida, nem enlbargo algum, que a eIla
e defells ...A.lmoxarifes, e Oj}iciaes de fua ponhaõ; .porque'ali he minha mercê. E
Fazenda vao ao Ouvidor defila Caja; e lZa'Ó por firmeza de tudo lh ,mandei dar eaa
() fazendo, pague de pena dez cruzados: e Carta por mim affignada,e fellada de meu
ljue as[entellças, e dejpachos ,quefê derem SelIo pendente. Dada em Liíboa aos 12.

lIas ditas appellaçoês, e aggravos, [em pri- de Septembro. lVlanoel Gomes a fez an
meiro hirem ajêus Ouvidores,jejao l1Ullas. no do N afcimento de N. 8. JeCus Chrifio
E pagou de meya a11Jzata 1600. reis, que de 1640. Joaó Pereira de CaGel-Branco
lze outro tanto, como depe. cfe Chal1cellaria, a fez efcrever. EIrREY.
lJueJe carregltrao ao TheJoureiroJoa'Ó Paes .
de .L\lattos a foI. 91. vere do Liv. 5. de ftu A L V A R A,
recebimento. E manJo a todas as JZlltiças, Em que /e concedeo ao DUlJlle de Aveiro
OjJiciaes" e pljJoas , a que o cOl1hecimento . que osJeus AlmoxatifesJeja'Ó Juizes dos
pertencer, cumprdÓ, ejaça'Ó cumprir, e Direitos Reaes ; e de.lIe~Je appelle para
gltardar ejle Alvará i11teiramente, comoft oJeu Ouvidor da F azellda, e dahi para
nelle contêm; o lJualqllero que valha, te- a Supplicaça'Ó.
lzha força, e vigor, comoft foJJe Carta fei- Liv. 9. da Supplicasa5, [ot.272. verf.
ta em meu nome, pajJada pela Chancella-
r2a,Jem embargo da Ordenaçao do Liv. 2.~ Om Filippe por graça de Deos Rey N. 7'
Tit. 40. em contrario. Joa'Ó de 80z1a ofez. U de Portugal, e ,dos Algarves d'a-
em LiJboa t'f lZ., deJulho de 16 29. JO,a'Ó quem, e d'alem Mar, eUl Africa 8enho.r

, ' de GU1-
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de G~liné,e da ~o~quiaa,~avegaçaõ,Co- Je cI~J1p.rirá inteiramente,' C01~O nelle Je
merClO da EthlOpla , ArabIa, Pedia, e ~a conte]]'z , pqflo queJeu ifeuo haja de durar
India,&c. Faço {aber aos que efl:a minha mais de hum a71no ,Jem embargo da Orde
Carta virem, que por parte de D. lVlaria lZaçaô do Liv. 2. Tit. 40. em contrario.
Manrique, Duqueza de Torres-Novas, Manoel Gomes afez em LiJboa a 25. de
minha muito prezada Sobrinha, como Ago/lo de 1639. Janá Pereira de Caflel
Tutora,e Adminiflradora da peUoa,bens, Branco ofez eJcrever. REY.
e Eftado do Duque de Aveiro Dom Ray- Pedindo·n1e ella Duqueza lhe man
mundo, feu filho,me foi aprefentado hum daífe paífar Carta de privilegio confor
.Alvará por mim affignado ~ paUado por me ao dito Alvará, am como a tiveraõ
minha Chancellaria, de que o,traílado he os Duque~, Avós do dito ,Duque Dom
o feguinte : Raymundo, meu muito amado, e preza
, Eu El-Reyfaçofaber aos que ~fle Alva- do SOb!:i~lh0 na fôrma, que fe concedeo
rá virem, que hav~ndo refpe/to ao quefe me ao D ue {eu Avô, de que os Almoxa-'
reprifentou por parte de D. Maria M(JJ2-. rifes, e l\tlord01l10s de todas ruas rendas,
riquede Lara, Dllqueza de Torres·Novas, e dasCommendas, que tiver, {ejaõJuizes
minha muito prezada Sobrinha, como Tu- dos Direitos Reaes, que rua Cara tem,

--~::l6.e ~dmillifiradora da p~jJoa , e Ejlado affi da Corôa , como das Ordens J, e Exe~

iJ llque de A'l/eiro Dom RaYl11ll1zdo ,Jeu cutores dos dizimos das Commendas, de
filho, em rao;:ao da mercê, de que os Duques que conheceráõ ol'dinariamente, affi, e da
de Aveiro Dom Alvaro, e D.lulia.!Ja, que maneira, que o fizeraõ em vida ·do Me
Deos perdoe, gozáraô de ftrenz feus Almo- fiTe DomJorge; e que as appellaçoés, e
xarjfes , e Mordomas, Juizes dos Direitos aggravos,que delle~ fahirem, vaõ ao Offi
Reaes:por folgar de lhefazer mercê; Hey ciaI de rua Fazenda, que para iUo depll
por bem. de lhafazer, que em. vida do dito tar, ou ao Ouvidor de rua CaGl, e dclles
Duque Dom Raymundo, meu muito amado, ·ao J ujz dos feitos da Cara da Supplica
,e prezado Sobrinho, na fdrma, quffi conce- çaõ ; o que 'eu lhe concedo tambem , co
deo ao Duquefeu Avô, de que os Almoxari- mo Governador, e perpetuo }.a..dminifl:ra
fes , e Mordomas, de tedas as fitaS Terras, dor do Mefirado de San-Tiago, e Aviz,
eda,s Commendas,qlle tiverem,jeja'Ó Juizes guardando-Ce em tudo, am como o teve
dos Direitos Reaes, que aJua CaJa tem, o Duqne [eu Avô, e fe fez em vida do
l!Jfi da Corôa, como das Ordens, e Execlt- Meftre DJorge. Pelo qmando a todos os
tores dos áizimos das Commendas,de que co- Corregedores, Juizes, Juftiças, Officiaes,
nhecerá'Ó ordinariamente, qJli, e da manei- e peífoas, a que ena Carta for moChada,
Ta, que o/izera'Ó em vida do IVIlf./lre Dom e o conhecimento deIla pertencer, que a
Jorge; e que as appellaçoés, e aggravos, cumpraõ, e guardem, e tàçaõ inteiramen
9lle delles Jahirem, vao ao O)ficial deJua te cumprir, e guardar, am , e da manei
Fazenda, que para jj}õ deputar, ou do Ou- ra, que nella [e contêm, [em duvida, nem
.vidor delua CaJa, e delles ao Juiz dos fei.. embargo algum, que a ella ponhaõ ; por
tos da Cafa da Supplicaçaô; o que eu lhe que affi he minha mercê: e por fi~meza
concedo tambem , como Governador, e per-' de tudo lhe mandei paífar efi.a Carta, por
petuo ~dminifirador dos Mtftrados de San- mim affignada, e {ellada com o meu Sel10
'Tiago, e v4.viz. E pagou de meya alllzata ,pendente. Dada em I.Jiíboa aos 20. de
'145 80 . reis, que he outro tanto, como deve Septembro. Manoel Gomes a fez, anno
;lzaC~allcellarla, quefe carregáraô ao T he- do N a[cimento de noUo ~enhor J erus
fOllreIro faaá Paes de M'attos a foI. 9 I. do Chrifio de 1640. Jo,aõ Perelra de Caftel..
Liv. 5; do ftu recebimento. E e.fie Alvará Branco a fez efcrever. REY.·

,
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~as, e provldas,ficaráó.inhabeis para nun
ca mais haverem os ditos Officios , nem
oJtros a'lguns;. e aos Miniíl:ros, qcontra- I

vierem efl:a Ordem, e prohibiçaõ minha
o man,darei eílranhar com a demonRra.. '.
çaõ,que ° cafo pedir. E efie Alvará fe re·
gHl:ará nos Livros dos ditos'Tribunaes; e
fe publicará na minh~ Chancellaria; e co.. ~

mo Ley feita em Cortes fe enviará p'elo
Reyno, na fórma coilumada, par~ que
venha á noticia de todos; e eile fe r

na Torre do 'Í'ombo~ e valerá, conlO L~y

feita em Cortes, fem embargo da's Orde-.
naçoes em contrario. Garpar de Abreu
de Freitas o fez en1 Liíboa a 9. de Septem-"
bro de 1647. Pedro 'de Gouvêa de Mello
o fez efcrever. REY.

AL·VARA,
Em queJe determillollque nenhul11 dos Mi

nifiros, porqu8 fe prO"l!em os cargos de.
Letras; polJa caIar criadafila com Le
trado, que pertenda entrar noJerviço do::
ditos carglJs, alzàsjeja a eleiça'íJ mdla,:
e e!les illhabilitados.

Ley 8. das Cortes d'EI-Rey D.Joaõ IV.

ALVARA,
Em queJe determinou que os Prljidelltes, e

lr.[il1iJlros dos Tribllllaes naa pqJfa'Ó pro
ver Ojficios de propriedade,ouJerventio;
em pifoas., que fej ,?'ÓJeus criados.

Ley 7, das Cortes d'EI-Rey l).Joa'" IV.

. , .
T I TU L O:

Que as pefias, q.teln pod~r ~e dar O.fficios, cs naó. vendaó, neln lev~m eYc.
A' Rubrica. p.

Coltecçaõ L. das Leys E.xtra~pg,~antes 1.

U EI-Rey hlÇO faber aos que eile
Alvará virem, que pelo Eftado
dos Póvos no Capitulo 19. nas

Cortes, que neRa Cidade de Lifboa cde-
. brei o anno de 1641., me foraó propoilos'
o~ grandes inconvenientes, que reflllt~- "
vaú de os Preíidentes, e Miniítros dos
'1'rlbunaes deítes n1eus Reynos prove~
rem Officios de Ju!l:iça, e Fazenda, qva:- .
gavaõ, em criados feus, pela p01;Ica igual
&tde de j uiliça, que fe guardava ás pef
foas de ferviços, e benemeritas,com quei~

xa commua , e efcandalo geral. E re[pei.
tando ao que fobre a dita mateí-ia fe me,
referio; e defejando fátisfazer ao que os.
ditos Póvos me reprefentáraõ, tendo pre-'
fentes os damnos, que diIlo fe fêguem em'
grande desCerviço meu, e defconfolaçaó
de meus Vaffàllos; em confirn1açaõ do q.
lhes mandei refponder no anno de 1642.,
Hey por bem, e!l:abeleço, e prohibo ao EU'EI-Rey faço faber aos que efieN.2.
Prefidente da Mefa do Defembargo do' Alvará virem, que, havendo refpei•

. Paço; V édores de minha Fazenda, Prefi-' to ao que no Capitulo 68. do Efiado dos
dente da Mefa da Confciencia, e Ordens, P6vos, me foi propofio nas Cortes, que
Prefidente do Confelho UItramarino,Co" êelebrei neGa Çidade de Lifboa em 28.
feIbeiros de Guerra,eJuntas, Regedor da deJaneiro de 1641 .,a qmandei refponder
Cara da Supp1icaça~ , Governador da Ca- no anno de 1642. pedindo-me, qnenhum
í1 do Porto, Prelidente do Senado da Ca- 1vliniflro meu c~fe criada fua com pef..·
mara deíla Cidade, e. Defen1bargadores ; {oa, que pertenda entrar em meu ferviço
Confelheiros, Deputados,e MinHhos dos no exercicio de letras,e que, o que o con
ditos Confelhos , e Cafas, que nao pouaó 'Cfãt 10 fizer,naó feja nunca defpachado em
prover os Officios de J ufiiça,ou Fazenda; Officio, ou cargo algum', por refultar de
que vagarem, affi em propriedade, con10 femelhantes ca{àmentos anteporem-fe de
em ferventia, em criados feus, fem prece- ordinario peífoas menos idoneas aos que
<ler expreífa declaraçaõ, e licença minha tem mais partes, e me~'ecimentos, em gra"
na ~rovi[a~incorp~rada;e fazend.o o....co~- de efcan?a.lo, e quei~a ·dos benemeritos,;
trano , o dIto provImento, e elelçao fe}e!' . e em preJUlzo daJuillça; Hey por bem,
nulla, e nao t~nha força, nem vigor: e as e mando, que nenhum Minifiro, affi ~Q
peífoas, que pela dita mane.ira forem elei- govenlo , e Defemhargo do Paço, com.o

. dos maIS

N. h
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dos mais ConCelhos, Tribunaes, e Sena.. DeCembargo do Paço, Coi;Celho da Fa
do da Camara, por cuja conta efiá con- zenda, MeCa da Con(ciencia, e Ordens,
fultar,ou prover os cargos de Letras, pof.. e ConCelho Ultramarino, e de Guerra, e

.fa caCar criada (ua com pe{foa, que per- na CaCa da Supplicaçaó, e Relaçaõ do
tenda entrar em meu (erviço nos ditos Porto, e mais Confelhos , e Tribunaes ; e
cargos; e fazendo-Ce o contrario,(ua elei· (e publicará na minha Chancellaria; eva
ça5 feja nulla, e de nenhum vigor;e a pef.. lerá, como Carta feita em meu nome, e
roa provida naõ poderá mais entrar em Ley feita em Cortes, {em embargo das
cargo algum de Letras;e ao Minifl:ro, que Ordenaçoés em contrario. An tonio de
affi o naó cumprir, ferá p r mim grave· Moraes o fez em Liíboa a 25. de Mayo
p1ente eflranhado, e com' d'emon{haçaõ, de 1647, Pedro de Gouvêa de Mello ~

·que as circumfiancias do caCo pedirem. fez e[crever..
Eefie Alvará [e regiftará nos Livros do REY.

T I T UL o XLVII.
Da Jurifdiçaõ dos Capitaés dos Lugares de Africa.

A' Rubrica.

A L V A R A,
Em que fe determinou glle o Governador

do Algarve nao pudejJe prover as pro
priedades, nemfirventias dos Oficios,
gue tocarem, á F azellda Real.
Liv. 3. das Leys da Torre do Tombo ,/01. 36'·

N,'I.EU EI-Rey faço Caber aos que eite
Alvará virem, que eu fui infor
mado que os Govern3.dores do

Reyno do Algarve fazem alguns provi
mentos de Officios no dito Reyno,dizen..
<lo que eíhô em po{[e de os prover; de
<Jue re[ultaú inconvenientes: e querendo
eu atalhar a iG:o, e por outros rerpeitos,
e conGderaçoés ; Hey por bem, e mando
ao Governador, que ora he , e ao diante
for, do dito Reyno , [e naó intrometta no
provimento dos Officios, que tocarem á
minha Fazenda, e Almadravas , nem nas
ferventias delles ; por quanto os taes pro
vimentos pertencem ao ConCelho de n1i·
nh~ Fazenda; e por elle fe haô de paifar
as ProviCoés,e Mandados, affi das proprie
tlades, como das ferventias dos ditos Of
ficios,que fó fe haú de dar á execuçaô,co
mo nelles for conteúdo: e para 'lue o Go
vernador, que ora he, e os mais,que ao di
ante forem do dito Reyno, f:,tibaó como
hey por bem, e.meu [erviço que elles Ce
naô intromettaô no provimento dos Offi
Cj03 de minha Fazenda, e Almadrava~'

nem nas ferventias del1es)pe1o dito provi.
Liv. II. -, .

•

•

menta haver de fel' pelo ConCelho da dita
minha Fazenda,como dito he, mando que
efie Alvará fe regiRe nos Livros da Con
tadorIa, e Provedoria do dito Reyno do
Algarve, .i\Jfandegas, Almadravas, Di
reitos Reaes, e mais partes, aonde for ne..
ceifario; e outro·fi Ce regiílará no Livro
dos Regimentos de minha Fazenda; e fe
cumprirá taô inteiran1ente, como nelle fe
contêm, pofto que [eu effeito haja de du·
rar mais de hum anno, fem embargo da
Ordenaçaõ em contrario. Luis de Le..
mos o fez em Liíboa a 20. de Agarro de
1615. Sebaíliaô Preflello o fez e[crever.

REY.

ALVARA,
Em quefi determinou glle os Go~'ernadores

do Efiado do Br'!Jil tYJ!}tao na Bahia de
Todos os Santos, efim !JJo llao vellça'O
ordenado, nem exercitemjurijdiçaõ. .

Maço 4, gaveto z. da Torre do Tombo.

E u El-Rey faço fi1ber aos que dte N. 2.

meu Alvará virem, que,confideran-
do eu o muito, que importa a meu fervi-
'10 , e ao bom governo do Efiado do Era
ftl,que os Governadores delle refidaõ peL:
foalmente na Cidade do Salvador da Ba-
hia de Todos os Santos; e vendo que, de
muitos annos a ena parte, {em embargo
das Ordens, que ácerca difto tenho dado,
vaó os Governadores, por alguns particu..

li lares



E u El-Rey faço faber aos que ene N. j

--J Alvará virem, que eU.fou infomla- . ·
do em como os Governadores das partes
Ultramarinas tel]lr~taó o Reg~mento,

que lhes mandaó dar para o tempo do [eu
govenlo, em differente f6rnla , do qut1 he
-minha tençaó) e fe entendem no particu-
lar do provimento dos ~fficios, que va-
gaõ nas ditas partes: os quaes podem pro-
ver de (ervel~tia, conf6rme aos ditos Re..
gimentos, por fel' neceífario exercitarem..
(e até eu prover nas ditas fel·venti.s . .)
peífoas,que for fervido, e naó como eIles
o praticaó, de maneira que riaó daó á exe
cuçaó as Provifoés dos provimentos, que
eu faço nas taes ferventias, por re(peito
de proverem nellas peífC?ns de fua obriga
ça5, e pouco benemeritas: o que he em
grande prejuízo da minha Fazenda, e no
tavel danmo das partes. E querendo nHfo
prover, hey por benl que os ditos Go.
vernadores das ditas partes Ultramarinas
pqlfaó fómente prover nas ditas ferveu-
tias de Officios , cuja Provifaõ he minha;
e affi nos que forem de data fua, e11l quan-
to nao houver providos delIes. por mim;
porque a eRes daráó 10gQ poífe das ferven-
tias dos cargos, de que forem prOVIdos na
f6rma de (uas Provifoés" fem duvida,ném
interpretaçaó alguma; e fazendo o contra-
rio (que naó efpero),fe lhes dará em culpa
em fuas refidencias; e álem difTo, naó dei..
xando exercitar as ferventias,e Officios ás
peífoas, em quem eu os prover,como dito
he;Hey outro-fi por bem,q eHas poífao re
querer contra os ditos Goven1adores todo

. o damno,que por iífo receberem.E para q
feja notorio o iI por eRe.Alvará ordeno,
mãdo qelle fe publique nos Lugares pu
blicos,em qfe collumaõ publicar feme1hã
tes Alvarás nas ditas partes; e fe regifta
rá nos Livros da Relaçaõ, e da Fazenda,e
Contos do Eftadá do Br(lfil, e Feitoria de
Angola,Cnbo-Verde,Ilha de S. Thomé,e

ol'taleza de S. Jorge d~ lVlína;e de como
fe publicou, e regUlou fe pa{faráó certi..

doés,,.

REY'l

13 0 Coltecçaõ I. ãas LeJ'..s .Extravagantes,
bres refpeitos, affiftir o .rnai: do tempo de A L ·v A R A

, feus go~erdnos na CabPltama ~e Pernam.. Em fjueJe determinou fjue os G;vernarlore&
buco; len o-me tam em prelente, que d Ul . dprT; fi'

r.. r:' d d" B l' d' as partes tramarmos pu f!pem opro.
com a lua aUlencla- a Ita a ua, e maIS fi' d 11 O>.{f.;
d ii I d d·I.... d ii I ver as erv.elltlas ague es ~IClOS l·que

e re li tar amno, e I açao ao e pac 10 (; ... d . t d'EI R
dos negocios daJu!l:iça, e minha Fazen.. J.

ao o provlmen o - ey.

d fi .... b d rr. .... d LIV. )' das Leys da Torre do Tombo, foI. 120.a, caq rece en o oppreuao os mora o-
res dó mefmo Eftado ; e (e arri(ca muito
aquelle Porto, deixando-o defampatado,
e fujeito a poder fer acommettido de ini·

.migos. ~lerendo, como he razaó,preve
nir os inconveniente~ apontados; e defe
jando de huma vez dar tal ordem, que in..
violavelmente fe cun1pra; Hey p~ bem,
e mando que nenhum dos Governadores,
'lue eu daqui por diante enviar ao dito
ERado do :Brafil,deixe de refidir,em quan..
to durar o feu governo,na dita Bahia,para
onde fe en1barcará em direitura defta Ci..
dade , e dalIi fe naó ntudafá por accidente
algunl para Pernambuco (em expreffa or..
clem minha; e que o mefmo fe entenda' nas
pe{foas, que por qualquer cafo fuccede..
rem no dito governo, em quanto o tive
rem á fua conta, (ob pena, que os que o
contrario fizerem naó venceráó feus ·orde..
nados, nem exercitaráã jurirdiçaó al
guma , de mais de que mandarei fe proce
~1)como o houver por meu (erviço, con
tra os que quebrarem eita minha ·Provi
faõ. E para que venha á noticia de todos,
fe publicará na Chanceilaria,e (e :r;egiftará
na Secretaria de Eftado , no Derembargo
do Paço, e no Confelho da Fazel~da, eu
viando-fe tambem c6pias della por vias,
affignadas pelo Chancellér m6r,á Relaçaõ
do Brafil, 'que refide na dita Bahia, e ás

.. mais Capitantas daquelle ERado , para fe
regiílarem nos Livros da dita Rel~ça5,

e nos das Canlaras das ditas Capitanias,
para conflár do que por ella mando; e a
propria re guardará na Torre do Tombo,
para a todo o tempo fe faber o que hou
ve por bem de difpôr nefi:a materia; e
.cumprir-fe-ha inteiramente, como nella
fe contêm; 'poílo que feu effeito haja de
ourar mais de hum ~iImo, fem embargo
das Ordenaçoés,que o contrario difpôem.
Pedro VarelIa a fez em Liíboa a 2 I. de
Fevereiro de 1620. ChiHlovaõ Soares a
fez efcrever.

-



• ALVARA,
Em gue fe declarou flue os Capitais da

Guarda na'Ó podem proceder contra os
OjJiciaes da l11eJma Guarda, masfomen
te contra os Soldados nos cajOs crimes.

Liv·4· das Leys da Torre do Tombo ,foto 5O. verf.
Liv. 5· do Detembargo do Paso, foI. 48.

E u EI-Rey faço faber aos q~le eile N. 5·
Alvara virem,que,aggravando Cof..

me H..angel,Apo{entador da n1inha Guar-
da, da prifc1õ, que o Capitaõ della Dom
Lourenço de Soufa lhe fez com o funda-
n ento -de haver commettido defobedien-
cias no dito officio ; e correndo o dito ag
gravo na Cara da Supplicaçaó, como J ui..
zo competente, pediúdo-fe do Governo.'
no anno de 1638. os autos deita materia,
{e remettêraó delle com repoJ1a do dito
Capitaô, e autos, que contra o dito Co(-
me Rangel havia feito das culpas referi-
das,e mais documentos,que offereceo em
feu favor a Mera do defpacho dos meus
Defenibargadores do Paço;aonde toman-
do-fe todas as informaçoes, e noticias ne
c/e{farias, fe me confultou do dito Tribu-
nal o ponto da jurifdiçaó deite negocio;
e deferindo eu a i{[o,como convêm a meu
(erviço, boa adminiflraçaõ da Juitiç'a , e
menos oppreífaõ das partes, houve por
bem refolver , e declarar por eJ1e Alvará,
'lue o Regimento do dito Capitoo da
Guarda lhe naõ dá lugar a proceder mais,
que contra os Soldados, nos cafos crimi-
naes f6mente,e naó contra os Officiaes da
dita Guarda; e affi lhe naô pertence o ne-
gocio do dito Cofme Rangel: e que nos
crÍlnes dos ditos Soldados ha de dar ap
pellaçoés para mim, como he cofiume fa
zerem regularmente os Officiaes mayores
da Cafa Real; e porque o dito Cofme
Rangel me reprefentou ora a grande ve·
xaçaó, que tinha padecido, e perda de fa
zenda na dita dilaçaõ, com que {e havia
procedido nefie negocio, efiando prefo,
e entregue a fieis Carcereiros, e privado
dos ordenados de feu officio ha tanto
tempo; e tendo eu a i{fo re{peito, e ao
mais,que allegou fobre efta materia?man-
po aos Defembargadores Juizes do dito
Aggravo , que, fendo-lhes efie aprefenta-
do, e os autos, que faó feitos, e os mais
papeis, que fe lhes l:emettern , os fenten-

R 2 -cêem,

Ao Livro fegundo das Ordenaçols, 'Tit. 47.
doés, qos ditos Governadores me envia
rá6 pelo Confelho de minha Fazenda,para
o terem entendido;e eJ1e fe cúprirá,e dará
a rua devida execuçaô , fem embargo dos
Regimentos dos ditos Governadores,e de
outroS quaefquer,q haja en1 cótrario; e do
tbeôr deite fe paHàráõ doze;tres para cada
huma das partes referidas;o qual valenl co
mo Carta, fenl embargo da Ordenaçaã do
Liv.2. Tit. 4 o ..,que difpô m o contrario.
Franc,ifco de Abreu o fe ~m LHboa a 3.
de Dezenlbro de 1621. Diogo Soares o

.fez e{crever. REY.

A L V A R A,
Em gue Je determinou fe tirqJJe rdidelZeia

aos Capitaés dos Lugares de AJrica.
Lív.). das Leys da Torre do 1.ombo ,foI. 123'

N. 4.E' U El-Rey faço í:'lber aos que eHe
. ---J meu Alvará virem, que, por quanto
de alguns annos a eita parte naó eitá enl
ufa tomar-fe reíidécia aos Capitaés,e Go
vernadores das Cidades de Ceuta, e Tan
gere, e da Villa de Mazagaõ; Hey por
bem, e meu ferviço) que daqui em diante
fe tome reGdencia a todos os Capitaés , e

\ Governadores, acabado o tempo dos feus
governos, do procedinlentO, que tiveraó,
affi no que t6ca á boa vigilancia das cou
fas pertencentes á guarda, e defenfaõ da
queIlas Praças, e Governo deIlas ) conlO
nas materias, deJufliça, de minba Fazen
da, de trato, e nas mais, Gue por direito,
meus Regimentos, e Provi{oés efiaõ pro
hibidas. E efie Alvará {e cumprirá muy
inteiramente,como nelle [e contêm,pofto
que feu effeito haja de durar mais de hum
anno, fem embargo da Ordenaçaó em
contrario; e para fe pôr a feus tempos em

. execuçao o que por eIle ordeno, ferá re
giRado no ConCelho de minha Fazenda, e 
no Defembargo do Paço, e nos Livros de
minha Chancellada, e daContadoda de
cada huma das ditas Cidades de Ceuta,
Tangere, e Villa de Mazagaõ, e mais par
tes, que neceífario for, para que em todas
fe tenha noticia defia Refoluçaõ; e de
pois de eilar regifiado , corno dito he , Ce
terá em refguardo no ConCelho de minha
Fazenda. Francirco Barbofa o fez em
lvfadrid a 9. de Abril de 1622. Francifco
de Almeida de Va{conceIlos o fez ercr#'
Ver. ' REY.

Liv. II.

.',



ALVARA,
Em lJue ft concedJra'Ó 'L'arios privilegios

aos Soldados Au.'tiliares , e Capitaés da
mejlna MiliCia , e outras ptjJoas.

. N. 6. EU El-Rey faço faber aos que' eRe
Alvará virem, que, por defcjar -que

as pefToas , qfe alifl:arem nas Companhias
dos Soldados Auxiliares,o façaõ de melhor
vótade, e fe animem a Ine fervir com mais
gofio daqui por diante, na maneira que fe
lhes ordenará pelos Officiaes , a que a dif..
poíiçaó os mefmos Soldados tocar;Hou
ve P?r bem de lhes conceder os privIlegias
abaixo declarados. Que naó fejaõ obriga
dos a contribuir com peitas, fintas, talhas,
pedidos, ferviços, empreRjmos,nem a ou
tros alg.Uns encargos dos Concelhos; nenl
lhes tomem cafas, adegas,eflrebadas,paõ,
vinho, r9upa, palha, cevada, lenha, gali
nhas , e outras aves, e gados; e affi bdlas
de felIas, e de albarda, naó as trazendo
a ganho. Que gozem de todos os privile
gias de Eflanque de tabaco. Que fejaô fi
lhados aos fóros da Cafa Real' aquelles ,
que melhor o merecerem, confórme as .'
qualidades de fuas peífoas; aos qüaes te
rei particular cuidado de mandar prover
nas propriedades, e {erventia dos' ORi
cios, que vag-arem nas fuas terras, e neIles
couberem. Que gozem dos roefmos privi
legias d s Soldados pagos todo o tempo,
Gl.le efiiverenl alifl:ados; e pofio que dei
xem de hir ás Fronteiras, por nàõ fer ne
ceifario, ft: lhes t.erá refpeito, como fe
fervi[fem na guerra. Que os que tivereJll
hum anno de {erviço das Fronte} as na
fórma do meu Regimento, fe poderáõ ef.
cufar de hir a ellas, pedindo.o elles; e e.m

13 2 Collecçaó' I. das Leys Extravagantes, :
c~em,e determinem,como for juftiça, {em {eu lugár {e nomearáô outro.s.Que os Ca..,
a i{fo fer porta duvida, nem embtrgo aI- ' pitaes, e Officiaes, enl quanto. o forem
gum, cuIl1pi"ind.o efl:e Alvará, como neHe dos Auxiliares,gozaráó dos nlefmos privi
fe contêm; o qual fe re.giíl:ará nos Livros legios da gente paga; e fe lhes paffilfáõ
do Defembargo do Paço, e Cafa da Sup- Patentes affignadas por mim, .como aos
plicaçaõ, aonde femelhantes Alvarás fe mais, reputando-lhes o tal fervlço, como
coflumaõ regifiar; e, me praz que valha, fe foífe feito nas Fronteiras do Reyno em
tenha força, e vigor, como fe· foífe Carta viva guerra. Que, tanto que os Soldados
feita em meu nome, e por mim affignada, ,Auxiliares forem alillados, fiquem logo
fenl embargo da Ordenaçaõ em cótrario. ifentos dos m~s alardes da Ordenança.
Francifco Moniz o fez em LHboa a 28. Que os Bagagel s ~ que fe aliíl:arem para
de Abri~ de 1641. Balthazar Rodrigues acompanhar os mefmos Solda'dos,álenl de
de Abreu o fez efcrever. RE.Y. fe Uies pagar os caminhos,até entrare no

exercito, pelos preços da terra, e depoi~

na fórma,que"por conta da Fazenda Real
.fe cofiuma fazer, gozem dos privilegios
do Efl:anque do Tabaco, e dos mais pri
vilegios conteúdos no principio deRe Al
vará. E da mefma maneira fe entenderá
nas peífoas , que forem fervir em fua com
panhia , de gafl:adores. ~Ie affi os Solda
dos, como as mais peífoas referidas fervi
ráó f6mente nas Provincias, de cujo dHlii
ao forem, e nos Lugares das Fronteiras,
fujeitos ao feu Governador das Armas.,
Que aquelles , que forem viver fóra do li
mite de {eus· Capitaés, feráõ obrigados a
mofl:rar certidaõ, de como ficao alifl:ado9
de baixo das Bandeiras de outros, para
poderem lograr o privilegio, e fahirem'
com as fuas Bandeiras, quando for necei:
farío; Que com confentimento dos Solda-
.dos privilegiados, dimittindo elles de fi
os privilegias em favor de feus Pays, fi
caráô gozando delles 'os mefmos Pays fó
mente. E para ue os privilegias referidos
venhaó á noticia de todos, os mandarei
impdmir, e remett~r ás Carnaras,para que
os Efcrivaes deIlas, havendo-os regifiado
em feus Livros? paffenl delles Certídoés
aos que fe tiverem alifiado, fómente ; e
fen,do affignadas em eamara pelos üffi·
ciaes deIla, fe lhes dará fé , e credito em
toda a parte, para gozarem dos privile
gios acima relatados; advertindo aos mef..

. mos Officiaes' que)quand~ faltenl peifoas,
CJue efpontaneamente fe aliRem , eIles te·
ráó cuidado de bufcar, e efcolher taes .
Soldados por fua via, e de CJualidade , e
parte,q\It~ offe,recendo-fe occaftaó de marol

charem para as Fronteiras, naó faltem de
enhuma maneira. E porque áconta da9

Camaras ha de ficar foccorrer os Capi
taés ,.
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ALVARA,
Em queJe determinou que nen/w112 Gover

nador das Armas, ou outro Mini/lJ·o de
Guerra obrigue a hir ás Fronteiras a
gente da Ordenança, Jalvo em cajà de
llotorio perigo.

Ao Livrofegundo das Ordenaçots, Tit. 47.. 13 J
taés, Officiaes, Soldados, e mais peífoas, neite cafo com ordem minha, ou fem eIla
Gue com el1es forem, até chegarem ao ( fe a occafiaó for taó apreifada, que naó
11rimeiro Lugar da Raya,para que forem dê lugar a [e me dar conta) poderáõ fer
conduzidos, as Camaras, que na6 tiverem obrigados; e eita mercê lhes faço, álem
bafiantes rendas, para fazer a defpefa na dos refpeitos referidos, por me fervirem
occafiaõ, fe poderáó valer para o mefmo com a quantidade de dinheiro, Gue lhes
effeito do rendimento das Sifas por or- pareceo podia dar o Reyno para fua de..
çem do Provedor da Comarca, lançan- fenfa: e quero que eile Alvará tenha for4
do-fe 110 cabeçaó de mais o que para a ça, e vigor, como feito em Cortes, e co-
taI leva for precifamente neceífario. O mo Capitulo dellas, e que fe imp~'ima, pa-
Gual Alvará quero, e ma ô fe cumpra, e ra [e poder levar a todas ~LS panes do
guarde inteiramente, como fe nelle con- R.eyno, a que cumprir; e que valha,como
têm, fem contradiçaó alguma, pofia que Carta, pofia que [eu effeito haja de durar
[eu effeito haja de durar mais de hum an- mais de hum anno; e que naó paífe pela
no; e naó paífe pela Challcellaria, fem em- Chancellarta, fem embargo da Ordena-
bargo da Ordenaçaõ do Liv. 2. Tit. 39., çaó, que o contrario difpoem. Balthazar
e40., que o contrario di[pôem. Antonio Rodrigues Coelho o fez em Liíboa aI).
do Couto Franco o fez em Monte-mór o de Março de 1646. Pedro Vieira da Silva
Novo a 24· de Novembro de 1645. Gaf- o fez efcrever. REY.
par de Faria Severim o fiz e[crever. A L V A R A

. REY. E fi d' C' . f"! dm que e etermmOll que os apltaes a
Ordenança nao pqjJa'ÓJer prefos por AI
caides,olt lvleirinhosj masjim pelos Mi..
nifiros.

Liv. 4, das Leys da Torre, do Tombo ,foto 202.

E U El-;a~y faço faber aos que efl;N. 'g:
Alvara VIrem, que, po{lo que nan

fejaõ Capitaés de gente paga,nem affifiaõ
nas Fronteiras os das Companhias dos
Terços de Infantaria defia Corte,para po..
derem gozar dos privilegias, que o Regi
mento Militar concede aos que aétual..
mente refidem nos Prefidios ; confideran- .
do eu como pela mayor par~e as peífoas,
Gue fervem de Capitaés da Ordenança,
faó fempre peílàas das mais nobres,e prin
cipaes das terras, e a grande defpefa, que
a eífe refpeito fazem,por fe tratarem com
Iuziméto; conformãdo-me com os Eftilos
antigos, houve por bem de refolver, que
fendo-lhes impofia alguma culpa com
mettida em aéto de Milicia , naó poífaõ.
fer preCos , {enaó pelos OfEciaes della; e
nos mais cafos, em que houverem de fer
julgados por Miniitros deJulHça, que re
queiraó prifaó, feráó levados a ena por
Juizes do Crime, e outros Minifiros fu
periores, mas naó po.r Alcaides, nem Mei..
·rinhos. E mando a todas minhas J uRiças,.
Officiaes, e peGoas de meus Reynos, e
Senhorios o cumpraõ, e guardem, e fa
çaó inteiramente cumprir, e guardar efie'

, Alvará~

N. 7.EU EI-Rey faço faber aos' que eite
Alvará virem,que tendo rerpeito ao

que o Efiado dos Póvos me pedio com
toda a inftancia nas Cortes 'pre[entes , [04
bre na5 haver de hir ás Fronteiras a gen
te da Ordenança,por entender que i{lo he
o que mais convêm á mefma guerra; pois
de outra maneira levando os Lavradores,
e mais gente do ferviço da Republica fó
ra de fuas Cafas , naó teriaó cabedal para
pagar as contribuiçoés, de que a mefma
guerra fe fu{lenta, álem da perturbaçaó,
que recebia o governo politico do Rey
no, e a vexaçaõ, e infoportaveis defpefas,
que com ifio faziaõ os Vaífallos; Hey
por bem, e mando 'Iue daqui em diante
nenhum Governador das Armas,ou qual..
quer outro Miniftro de Guerra, e Jufiiça
de meus Reynos obrigue a hir ás Fron-
teiras a gente da Ordenança, falvo em
hum cafo de notaria perigo, invafaó, e a
commettimento grande do inimigo, 'lu
conhecidamente fe naó poífa rebater com
os Soldados pagos 1 e Aux~~ares ; porque



I

ALVARA, ~

Em queJe declarou que os Auditores pqffaf
fim Cartas deJeguro aos Auxiliares.

N.9. 'E U EI-Rey faço faber ao,s que eile
Alvará virem,que,por quanto tenho

eutendido, que em razaó 'de {e naó haver
e(pecificado no Alvará dos privilegios,
que fui fervido conceder aos Soldados
Auxiliares, nem na Ordem, que enl con..
firmaçaõ do difpoflo nelle Ce deu para os .
Juizes de Fóra das Villas, e Cidades, Ca..
beças de Comarcas, ferem Juizes privati
vos de ruas caufas crimes, e cíveis, movi·
da depois de aliflados , a' quem toca paf..
(ar-lhes Cartas de feguro nós cafos cri..
mes, fuccede livrarem-fe alguns dos taes
Soldados diante dos ditos [eus Juizes com

I
I.

I l4 CoUecçaó- I. das Leys Extravagantes,
Alvará, que terá força de Ley 1 como fe Carta de feguro dos Corregedores do Cri
neHe contêm; e ao ChanceIlér mÓr, que me das Relaçoés, e dos das Comarcas; e
O' faça ppblicar na ChaJ;lceIIaria, e enviar, convir atalhar as duvidas, e inconven~el1..
{ob meu Sello , e feu fignal, çartas com a tes, que difio podem refultar á boa admi..
cópia deIle ás Comarcas, para a todos fer nHhaçaõ da J ufiiça ; Hey por bem dec1a.. ,
notaria o que por eIle ordeno; e fe regifla. rar, que aos Auditores Ge~aes das PIO-

rá nos Livros do Defembargo do Paço, vincias defie Reyno toca pafiar Cartas de
Cafa da Supplicaçaó, e Relaça6 do Por- , feguro aos Soldados Auxiliares dos cafos
to, e mais partes, aonde for neceífario: crimes, em í.]ue conforme a O~denaçaõ as
Antonio de lV[oraes o fez em LHboa a 28. podem paífar s Corregedores das Co.
de Mayo de 1648. Pedro de Gouvêa de marcas; e nós outros oJuiz Aífe~ordo
.lVlello o fez efcrever. REY. meu Confelho, a que haú de vir as appel..

laçoes das fentenças dos das Comarcas,
por todos os outrosJuizes ferenl incom.
petentes. E quero que o que por eile meu
Alvará ordeno,{e cllmpra,e guarde taó in..
teiramente,como neHe fe contên1; e tenha
força, êvigor, pofia que {eu effeito haja
dé durar mais de hum anno, fem embaOrgo '
do que di{pôem a Ordenaçaô em contra..
rio, e de naú {er paíf-ado pela ChancelIa..
ria ; e que ao tral1ado delle,que fe regifia.
rá nos livros da Camara,e aonde mais con
vier, para a todo o tempo confiar defia
minha Refoluç-aó, fe dê taó inteira fé, e
credito, fendo affignado por Antonio Pe
reira da Cunha, Secretario do meu Con..
felho de Guerra, como fe fora o proprio
original. Marcos Velho o fez em Lisboa
a 6. de Fevereiro de 1654. E eu Antonio
Pereira da Cunha o fiz efcrever. REY.

-TI T U L .0 LI.

•

Dos Thefoureirps', e Alnloxarifes, li e1npreflaó Fazenda del-Rey eYc.
A' ,Rubrica.

A L V A R A, contratos, nem os Contratadores, e Af..
Em quefi cJ.eterminou , que os Contratado.. fentiflas cumprirem com as obrigaçoés, e

res, e Rendeiros das rendas Reaes, llao provimentos,que por eIles fe obrigaô,com
fazendo os provimentos, e pagamentos .a pontualidade, que he razaó ; e para re..
para as Armadas, e Frol1teiras,ao tem- medio difio, Hey por bem, e mando, que
po declarado emJeus contratos ,ftjao lo· todos, e í.]uaefquerContratadores,e Ren·
go executados, e removidos. deiros de minhas rendas, e de provimen-

Lív. 2. das Leys da Torre do Tombo ,[0/. IZO. tos de Armadas, e Fronteiras, fejaô obri-
, gados a pagar, e prover pontualmente aos

N. I. EU EI-Rey faço faber aos que efle tempos declarados em feus contratQs, o
. Alvará virem, que eu fou infor- , que conforme a eIles deverem; e que naó

mado do muito damno , que mi-o o fazendo, fe proceda contra eIles, e (eui
nl1a l' azenda reeehe em os Contratado- adores 1 breve, fummaria, e executiva
res, Rendeiros, e Aífentiflas naó paga- mente; e que quae{quer Rendeiros, ou
rem a eila conforme as obrigaçcés de [eus Contratadores, quando chegar o fegundo

paga-



•
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A L V A R 'A,
Em glle je determinou gue na C'!fa dos COll

tosfe lla'O.fiz~jJepagamento a/gu111;mas
fe entregue todo o dilI/leiro na Arca da
T hifoureiro mór dos AJJelltamelItos.

Liv. 2.das Leys da Torre do Tombo ,foI. 133·

E u EI-Rey faço filber aos que eíte N.).
Alvará virem, que, havendo rerpeito

r a ter prohibido por Regimento, e Provi~

foes nl~nhas', que fe naó Elçaó nenlllms pa
gamentos nos meus Contos do H..eyno , e
Cara; e ter mandado que todo o dinhei
ro pertencente a minha. Fazenda venha á
Arca do Thefoureiro mór de meus Aífen...
tamentos,conforme ao [eu RegimentQ , e

eRa!"

•

.Ao Livrofegul1do das Ordenaçoês, Tit. ,I. 13 ,
p.agamento de feus contratos, fejaô obri- Theroureiros, Executores, Almoxarifes,e
gados a moílrar,como tem pago o primei- Recebedores naú vaó aos meus ContoS
rO pagamento; e que naó o fazendo, lhes do Reyno , e Cara, fem as cabeças feitas,
po{[a logo fel' tirada a renda, e removida . e contas cerradas, conforme a meu Regi
a [eu ri[co; e [e polra pôr em prega6, e ar4 mento; e os Ercrivaés de ruas receitas? e
Fendar a outras peífoas, fem que para iífo defpefas teráó m~y particular cuidado de
feja necelL'uio fazer-fe com elles outra di- carregar em receita por dinheiro vivo o
ligencía, fem lhes ferem admittidos em- que os Contratadores deverem de prazos
bargos alguns: .e tudo o que nas ditas ren· corridos, por razaô de feus arrendamen
das, e contratos houver e quebras nos tos, conforme ao dito Regimento; e de
arrendamentos, que delI s fe fizerem, fe pois dos Livros das ditas arrecadaçoes
arrecadará pelos Rendeiros., e Contrata- eftarem nos ditos Contos, naó poderáõ
dores, a que fe removerem pela dita cau- os Efcrivaés, que faraó da tal receita, e
{a de naô pagarem, e por reus Fiadores: e cefpe[a nem os Provedores dos dítos
dia me[ma ordenl fe terá nos mais paga- Contos, Contadores, e E[crivaes delles,
.mentos ao diante, removendo-fe-lhes? e fazer nos ditos livros receita, nem defpe-
tirando-fe-lhes a renda, naó moítrando, fa, [ob pena de incorrerem em perdimen
quando chegar qualquer quartel? ou paga- to ne reu Officio, e pagarem de rua fazen
menta, que tem pago os antecedentes. E da a quantia da receita, e derpefa, que affi
iíto fe executará, {em {er neceífaria ou- h,zerem. Pelo que mando aos V édores de
tra diligencia, ordem, nem figura deJui- minha Fazenda que em tudo cumprao, e
zo mais,que em cÕ'ítando que naô tem pa- façaú inteiramente cumprir,e guardar efte
go. Pelo que mando aos V.édores de mi- Alvará, que valerá, como Carta, fem em..
nba Fazenda?e mais Miniílros, e Officiaes bargo da Ordenaçaó do Liv.2.Tit'40 ·• em
~ella tenhaô muy particular cuidado de contrario; o qual fe regifiará no Livro
cumprir? e dar á execuçaó inviolavelmen- dos Regimentos de minha Fazenda,Con•
.te (fem excepçaú de pe{foas , nem de ca- tos do Reyno,e Cara, e deRa Cidade, Ca·
fos) o conteúdo nefia minha Ley;quc va- 1::'1 da India,e Armazens; e fe tranadará no
.lerá? pofro que feu effeito haja de durar principio dos Livros das arrecadaçoês de
mais de hum anno, [enl embargo da Or- todas as ditas pe(foas, que am fervirem~

denaçaõ, que o contrario difpôem ; e {e The[oureiros, e Executores,Almoxarifes,
apregoará em minha Chancel1aria mór e R.ecebedores; e {em hir traíladado nos
·do Reyno; e [e regiílará 'nos Livros del- ditos Livros, fe lhes naó tomado ruas
la, e em tOdas as mais partes nece{farias; contas. Diogo de Soufa o fez em Lifboa
para que venha á noticia de todos.Gafpar a 10. de Septembro de 1607.Sebafliao do
de Abreu de Freitas a fez em V alhadoli~1, Abreu o fez efcrever. REY.
a 22. de Dezembro de 1605. O Secretano
Luis de Figueiredo a fez efcrever.

REY.

ALVARA,
Em que fe determinou gue os T hifollreíros,

Recebedores, e Al172oxarifes, gllandofo
rem dar contas á Caja dos Contos , lla~

levem, os livros das arrecadaçoés,fem as
cabeças feitas, e contas cerradas.

Liv. 2. das Leys da Torre do Tombo ,/vl. 146.

N.2. EU El-Rey faço faber aos que d1:e
Alvat;á virem, que por alguns rer-

. peitos de meu (erviço, que me a iífo mo..
vem, e melhor ordem, e arrecadaçaõ de
minhas rendas; Hey por bem, que os Li
Vws das arrecadaçoês de todos os me·us.



•

•

.,

A L V A R A,
Em 9Je ardell,a 'rj os Almoxarifes,e Recehe

dores do Braji'.fe na'Ó pqjJaó valer no dar
das contas das P"ovijoés dos Govr

•
u

Liv. 3. das Leys da Torre do Tombo,fol. 13 2 •

13 6 Collecçaó l. das Leys Extravagantes, .
eflar informado, que [e naó gUal:.daó os Eraúl, q~lando {e lhes recens~aõ (uas con
ditos Regimentos, e ProviCoés taó pon- tas, ou aS vaó dar na fôrma do Regimen_
tualmente, como convêm; Hey por bem to, valendo-fe em fraude deIle de Provi..
que nos ditos Contos Ce naó poífa fazer ' [oês dos Governadores daquelle ERado,
pagamento algum, de qualquer qualida- para palfarem o em que, fica~ alcançados
de que feja; e todo o dinheiro, que por a quem lhes filccede, o fazem affi; com o
eIles fe arrecadar, virá, e fe entregará na que, palfando de hum em outro Almox~..
dita Arca do Thefóureiro m6r dos Aífen- rife, ou Recebe.dor as quantias, que fe
tamentos, {obre quem fe carregará em re.. acha ficarenl devendo, naô ha effeito pa..
ceita; e delIa palfará conhecimentos em garem-fe; e pI cedendo nefla fôrma, fe
fôrma aos Officiaes, e a qúaefquer outras ficaó perdenáo, e fe naó arrecadaõ em
peífoas, a que tocar, conforme aos ditos tempo algum. E querendo nefla materia
Regimentos, e Provifoês; que em tudo {e àar renledio conveniente; pois o dito e,fl:i..
cumpriráó taó inteiramente, c0I1)O fe neI- lo he em taó grande damno, e prejuizo de
les cOlltêm, por affi o haver por meu fer-, minha Fazenda,e COl.ltra o que effá difpo..
viço, fob pena, que o Oflicial , que man- fio por Regimento, e Ley defle Reyno;
à~ pagar o dito dinheiro,o Efcrivaó, que Hey por bem, e mando que no dar das
:fizer o co.nhecimento deIle, o Contador, contas do Eflado do BraGl fe naó guarde
que o levar em defpefit, o Provedor, que Provifaó alguma dos Governadores dHle,
pufer viRa na conta, em que fe fizer tal contra o que eilá difpofio pelo dito Re~

pagamento, percaõ feus Oflicios irremif.. . gimento; nem' os taes Governadores as'
fivelmente, para nunca mais poderem en- paífaráó , fob pena de lho eftranhar, e me '
trar nelles; e fobre o requeriment9 naõ haver por mal fervido delles, álem defe
poderáó dar petiçaõ, nem lhes ferá acei- haver por fua fazenda todas as perdas, e
tado por nenhum Oflicial, llem l\rlinifl:ro damnos, que a minha dilfo recéber: o qual
meu. Pelo que mando aos V édores de dinheiro, que am ficar por difpender aos
minha Fazenda que naô coníilltaõ pagar- Almoxarifes, hirá a poder do ~he[oureiro

[e dinheiro algum nos ditos Contos, de geral da Bahia, e fe lhe 0lrregará em re..
qualquer qualidade que feja;antes o façaõ ceita-na fôrma do Regimento, fem-fe po
remetter, tanto que fe arrecadar, á dita der alterar em outra fôrma alguma. Pelo
Arca, em que fe' entregará na fá a, que que mando ao Provedor, mór de minha
dito he : e cumpraó , e façaõ inteiramen- Fazenda do dito Efiado, que faça rever
te cumprir, e guardar eile Alvará,fem du- todas as contas atrazadas,que houver nos
vida alguma. E para a todos fel' notorio, Contos delle ; e achando que algumas de
fe regiIl:ará nos Livros do Regimento de flas quantias efraô por cobrar, as faça lo..
minha Fazenda, e no dos ditos Contos, e go arrecadar dos Thefoureiros , Almoxa~
na Chancel1aria , em que fe ap.regoará, de ..rifes , ou Recebedores, que as ficáraõ de~

que os Ofliciaes, a que pertencer,palfará5 endo; ou por [eus herdeiros, e fiadores;
ruas certidoés nas corras defre ; que vale. ou por quem teve culpa enl fe naó fazer a
rá, como Carta, (em embargo da Ordena- tal arrecadaçaõ, e direito for; puxando'de
çaó,doLiv.2.em contrario.Diogo de Sou- maneira por eita materia, qüe com effeito
[a o fez em Liíboa a 4. de Janeii-o de fique minha Fazenda fatisfeita,e inteirada
1612. Luis de Figueiredo o fez e[crever. de tudo o que lhe pertencer'; pelo melho

REY. parado; e me avifará de tudo o que fizer,
e achar, pelo Confelho de minha Fazen
da : e ao Contador mór, e Provedores de
minha Fazenda, das Capitanias do dito
Efl:ado, mando que cumpraô , e guardem
efie, como fe nelle contêm; e o'ditp Pro
vedor môr o fará am cumprir, e guardar,
[em embargo de outra qualquer Provifaó,

u Regimento, que os Governadores te
nhaõ en~ contrario; por quanto por eGo

oshey

N. 4. E U EI-Rey faço faber aos que ene
Alvará virem,que eu tui informado'

que os Almoxarifes das Capitanias do

'.



A L V A R A,
Em c;uefi determinou gue nenhum Mini

)iro, nem, OjJicial da Fazenda tome di
. 'Pida de terceiras pejJoas , para as arre
cadar, como Fazenda Real,Jem as ter
arrematadas.

Ley 9. das Cortes del-Rey D.Joaã IV.

N. 5. E U EI-Rey faço faber aos que efla
..J minha Ley virem, e o conhecimen

to della pertencer, que, havendo refpeiro
ab que pelo Efiado dos Póvos me foi pro
pano no Capitulo 3i. nas Cortes, que ce
lebrei nefta Cidade de Liíboa em 2 &. de
Janeiro do anno de 164L, a que mandei
refponder no de 1642. , pedindo-me, que
mandaffe. prohibir com graves penas aos
Officiaes de i11inha Fazenda, e outros, que
tomavaú dividas de terceiras peffoas,para
as executarem com o poder de feus Offi
cios: e por evitar femelhantes moleflias,
e véxaçaô aos meus Vaffallos ; Hey por
b~m, e mando qne da publicaçaó defia em

,diante nenhum Official de minha Real
Fazenda, Contos, Almoxarifes ,e Execu
tores, Tribunaes, Captivos, e Cruzada,
nem outro algum tome dividas de tercei
ras peífoas para as executar, nem embar
gar os bens por razaó dellas,naô lhe eRan
do rematadas por dividas, que á dita Fa
zenda Real devaô;e os que o contrario fi
lzerem encorreráô em pena de perdimen
to de feus Officios , e pena de furto; e pa-
garáô o trefdobro ás partes, que por efia
maneira véxarem. E mando a todos os
Defembargadores, Corregedores , Juizes,
JufHças,Officiaes,e peíroas de meus Rey
)lOS, e Senhorios, que cumpraô , e execv-
tem o que por efia 111illha Ley , feita em

Liv. II. .

/

•

Ao Livro jegundo das Ordenaçoes, Tit. "i" ~i 37
., ,os hey pai· derogados; e quero, e me praz Cortes, ordeno: e para'que venha á no'ti~

qu'e {e cumpra o que por eUe ordeno, que ·cia de todos, mando ao meu Chancellér
valerá, como Carta, {em embargo da Or- 'mór a faça publicar na Chancellaria,.e en
denaçaó do Liv. 2. Tit. 40., que o COIl- viar Cartas pelo Reyno, fob meu Sel1o, e
traria di{pôem; e fe regiRará 110S Livros feu fignal; e fe regiRará nos Livros da
de minha Fazenda defie Reyno,e do Bra.. Me{a do Defembargo do Paço, Cafa d'l
fil; e o dito Provedor mór mandará traíla- Bupplicaçaõ, e Relaçaõ do Porto, aonde
dos delle por fI affignados ás Capitanias do femelhantes LeY·5 {e regifiaô: e efie AI..
dito Efiado, para nellas fe regiRar; e affi vará valerá, poRo que feu effeito haja de
fé regiRará nos Contos d. mefmo.Efiado, durar mais de hum anno, fem embargo da '
e fe paíre por duas vias. onçalo Pinto Ordenaçaôdo Liv.2. Tit~40., que o con...
de Freitas o fez em Liíboa a 30. de Mar- traria di{pôem: Gafpar de Abreu de Frei
ço de 1623. Diogo Soares o fez e{crever. tas a fez em Liíboa a 2.deMayo de 1647.

'. REY. Pedro ~de Gouvêa de Mello o fez efcre..
-ver. REY.

ALVARA;
Em c;ue Je determinou que fe na"Ó aceitlfJ!e

fazenda dos Almoxarifes, T heJourei-.,
ros, ou Recehedores em pagamento do
alcance das fitaS contas, masjim ein di
nheiro,' e lla~ o pagmzdo,ferem prejos.
Liv. 4. das Leys da Torre do Tombo, JO!. 172 •

E u El-Rey faço faber aos que e1te N. 6•
Alvará virem, que, tendo confide... .

raçaõ ao que fe me reprefentou pelo Cou-
felho de minha Fazenda ácerca dos gran-
des damnos, que tem recebido, e recebem
minhas rendas, e as partes,que tem juros,
e tenças fituados nellas , en1 fe tomar fa
zenda em pagamento das dividas, em que'
eRaô alcan9ados nas contas, que daõ al-
guns Thefoureiros, Almoxarifes, e R'ece
bedores, que recebem os rendimentos de'
minha Fazenda em dinheiro, gaRando-o,e
convertendo-o en1 feus proprios ufos,dan-
do depois em pagamento fazenda fua pro-
pria, ou de {eus fiadores;a qua-l muitas ve-
zes he de taõ má qualidade; que naõ ha
quem queira nelIa lançar;e por Regimen-
to dos Contos fe toma para meus pro-
prios; de que refulta perder-fe, por fe naó
poder acudir ao beneficio dellas; Hey por
bem, e mando que da publicaçaó defie
em diante todo o Thefoureiro,Almoxari-
fe , ou Recebedor, que receber o rendi
mento de minhas rendas em dinheiro, fen-
do alcançado en1 qualquer quantia, a en
tregue logo em dinheiro;e naô o entregan-
do, feja logo prefo,pofio que tenha fazen-
{Ia fua, ou de {eus fiadores,em que poífaó

'{er executados; e naô fejaô faltos até 'com
effeito a dita fazenda fer vendida; e o dí·

S nheiro,



A L V A R A,
Em que fe determinou que os Almoxarifes,

T he:foureíros, e Recebedores, pagqjJem
-osjllr~s , tel1qas, e ordenados com pon
tualidade afeus tempos,fem os reterem
emfeu poder.
Li'v. 4- das Leys da Torre do Tornbo,jot. 178.

E U. EI-Rey ~~ç.-J0 ~aber aos que ena
mmha Prov11ao vIrem, que fou'ver

dadeiramente informado gue os Executo
res dos Almoxarifados' defies n1eus Rey
nos de Portllgal,e dos Almoxarifes,e.The~·

foureiros, que cobrao minhas rendas,e pa
gaú ás partes [eus juros, tenças, e ordena
dos,procedem muito contra meu ferviço,
e ~ pontualidade,e igualdade,êom que de.

.{eJo C)ue as ditas partes fejao pagas do
dinheiro,C)ue levarem nas folhas do Alfen
tamento, fem nos ditos ~O'amentos haver

f . b
pre erenClas, nem refpeit<?s alguns; e que- \
rendo atalhar as ditas queixas, que Cobre

13 g Collecçaõ I. das. Leys Extravagantes,
llheiro, que della prbceder ,.fer entregue ilfo ha dos ditos Executores,Almoxarifesi
ou ao meu Thefoureiro mór, ou ao Guar- e Thefoureiros,para que as ditas partes fi
da mór dos Contos; e ~s partes pagas do q\lem iguaes em feus pagamentos; Hey
que Ce lhes elHver a dever de feus juros, e por bem, e me praz, qt1e o meu Executor
tcnças ; e démais di{fO" naó feráõ mais ad- m6r tenha daqui em diante cuidado de
nlittidos a fervir feus Officios, nem outro obrigar aos ditos Executores , Almoxa~i
àlgum de u1inha Fazenda, e fe procederá Ees, e Thefoureiros,que recebem o dinhei.
contra eIles criminalmente, na fórma da .ro de minhas rendas, a que paguem ás par
Ordenaçaô do Liv. 5, Tit. 60. §. 8.; e affi tes o que levarem em fuas folhas, a feu<)
!ley por bem que iflo tenha lugar nos prazos, e tempos, fem o reterem em [eu
Rendeiros de n1inhas rendas, que rece- poder, nem Ce aproveitarelTI delle; porque
bem o rendimento dellas em ·dinheiro. E ddl:a maneira ferá o dito pagamento igu~,

para que iRo feja notorio a todos, mando am para os Grandes, e Poderofos , como
que eile men Alvará fe publique na minha para os Pequenos ;'e aos Executores, AI..
Chancellaria m.sSf do Reyno;e aos Védo- moxarifes, e Thefoureiros, que affi o nao
res de minha Fazenda encarrego que, de- cuinprirem,executará na" f6rma ordinaria;
pois de publicado, o façaõ cumprir, e e eíl:a mefma ordem quero que fe tenha
guardar inviolavelmente ; e que na fórma nos ratêyos, de maneira, qas partes naô fi·
acima referida fe proceda contra os ditos quem léiàs na igualdade dos ditos ratêyos;
Thefoureiros, Almoxar~fes, e Recebedo- porque ddIe modo ficaráó 0$ fobejos,que
res , fem embargo do que e~á difpofro pe- houver nas folhas, liquidos,e pagos a [eus
lo Regimento dos Contos, que neGa par~ tempos á minha Fazenda; e naó fe dará
te hey por derogado; e q~e efte fe cum- ás partes motivo de queixas: e ainda que
pra, e guarde, como Ley , fem embargo com eIla ordem accrefça mayor trabalho
da Ordenaçaõ, que diz: Que as cOlifas, ao Executor mór, como elle fe naó diver..

. que houverem de durar mais de hum onno, te em outras occllpaçoés, e trata fó deIla,
.paJJem por Cartas, e pt1Jando por Alva- lhe fica lugar para as dar á ex~cuçaõ,noti..
rás, na'O valha'O. Joa6 da Silva o fez em cia, e experiencia para as obrar, pois lhe
~LHboa a 7. de Fevereiro de 1646.Fernan- 'tocaó; e.f6 felhe ordena que o execute
do Gomes da Gama o fiz efcrever. REY. pontualmente, e feja eae o feu particular

cuidado;ao qual mando -que o tenha gran
de de fazer pagar ás partes, o que levarem
nas folhas do Alfentamento de feus juros,
tenças, e ordellado$ , quando a eIle recor..
rerem com queixas dos ditos Executores,
Almoxarifes, e Thefoureiros, lhes naó fa·
zerem bons pagament.os ,aos tempos, e
prazos devidos; para cujo effeito quero
que o dito Executor mór tenha toda a ju..
rifdiçaõ neceífaria cumulativa, e naô pri
vativa; e dará appellaçaõ} e aggravo para
o Con{elho de minha Fazenda, aonde fe
farájuí1:iça ás partes,com dec1araçaô, que
das execuçoés, que fizer naó ha de levar
coufa alguma '. fem embargo de hum AI..
vará qüe tem, para levar a dez por cento
das execuçoés, que por meu mandado fi·
zer a favor de algumas partes. E para que
Hlo feja notorio a todos os Executores,
Almoxarifes , e Thefoureiros., mando que
efla minha Provifaõ. fe publlque, e regHle
na ChancelIaria , e nas mais partes, aonde
neceífario for, comcommina9aó,que coo"

. . tra aque~·

,

•



~ U EI-Rey faço Caber aos que eRe
~ Alvará virem, que, conGderando eu)
quanto carregados eftaõ de juros, e ten
ças os Almoxarifados, e outras rendas
Reaes deRa minha Corôa; e que, por naô
haver ne1les em alguns al~nos rendimento
baftante, para pagamento de to~os , ecO
fiumando-fe por eíla cau[a fàzel' ratea
mentos entre os filhos das folhas, ha mui..,
tas queixas delles, allegando os que tem
hypotheca,e confignaçaõ mais aritiga,que
naó devem fer prejudicados peIos mais·
modernos; em razaó do que, álem do que
eítá difpofto pelo Regimento, e Ordena
çoés de l;ninha Fazenda, {e pauou já para
remedio deftas queixas hum Alvará a 20.

do mez deOutubro do anno de 16°5., o
.qual fe lla~ guardou em tudo; n1andei ver
a materia no Confelho de ll1inha Fazenda
com a attençaô , que ella me~'ecia, por fel'
de direito taô fubftancial en tre partes, e
defcargo de minha confciencia; e confuI
tando-fe-me o que pareceo, houve por
bem refolver que daqui em diante, ou ha
ja muito, ou pouco rendimento nas ditas
minhas rendas, e Almox3.rifados,fe pague
cada anno por inteiro, em primeiro lugar
9 que for na~ folhas do Aífentamento pa
ra minha Cara Real, e as coníignaçoes,
que nellas forem para meu fer.viço 110 benl
commum, e defen fa do Reyno ; pois he a
.primeira obrigaçaõ , para a qual os Povos
.deraó as ditas rendas: em fegundo lugar
f~ pagaráõ os ordenados de quaefquer Mi-:
ntftros da Fazenda, con10 defpefa nece~
ria, '1ue he para adminiíhaçaô., e rendi,,:
~1..ento .della: em .terceiro lugar feráõ pã..

Li . II.

A L V A R"A;
Em quefe dfabelec,!!!- fi regularidade, cont.

que os Almoxarifes,Thefoureiros,e Re
cebedores ha'Ó de pagar as teças, ejuros.

Liv. 4- Torre do Tombo ,Jol. 6)).

Ao Livrojegllndo das Ordenaçoés J Tit. ) I. 139
tra aqueIIes,que a excederem,hey de man- gos os ~ord.enados dos MinHhos, e Offí4

dar proceder com o rigor da Jufliça ,que ciaes de juíHça, por fer outro-fi obriga
houver por bem, e meu [erviço; a qual çaõ primeira, conl que as ditas rendas fe
:Provi[aó quet:o que valha, como Carta, conílitulraõ para os Povos ferem bem re-

,r fem .embargo da Ordenaça5 do Liv. 2. gidos; as quaes obrigaçoes fobreditas,por
Tit. 39" e 40. em contrario. Antonio Pe- ferem de direito, e bem publico, fe naô
reira a fez em Li[boa a 4. de Junho de podiaõ prejudicar por vendas de juros, e
1646. Fernando Gomes da Gama a fez impoftçaõ de tenças, antes, quando os jU4

efcrever. REY: ros, e tenças fe conítitulraõ, foi já virtual-
nlente para lhes haverem de preceder as
ditas obrigaçoes, a que as rendas primeiro
efiavaõ hypothecadas: e em quarto lugar
ferá5 pagos tambem por inteiro [em ratea
mento os juros, e tenças, conforme a fuas
antiguidades; precedendo o juro, ou ten
ça mais antiga, ao juro, e tença mais mo
derna, fegundo as regras ordinarias de di
rito; pois pela nova venda do juro, ou
impoGçaõ de tença fe naó deve prejudi
car ao juro, ou tença impoíta primeiro: e
para os Thefoureiros , Almoxarifes " Re
cebedores, e outras peífoas,que haú de fa
zer os ditos pagamentos, poderem guar
dar eita Ordem, fe lhes declarará nas fo- .
lhas, conforn1e aos Padroes, o ten1po , em'
que cada juro, ou tença foi vendida,dada,
e conftituida; e fuccedendo que,feguindo
fe eila fórma de pagamento,naõ chegue ()'
rendimento de algum Almoxarifado , ott
.cafa, a pagar todos os juros, e tenças, os
que por mais moden10s ficarem por pa-,
gar, requereráõ feu pagamento no Con·)
felho de minha Fazenda, que lho fará dar
cnl outra parte, em que haja fobejos , e.
for mais accommúdada.E hey por benl de·
darar que para efle effeito fe reputem,

, fc ,~\ d dcomo ategora e reputarao, por or ena os
as ordinarias antigas, com que foraó fun
dados, ou dotados algU1~s Conventos de
Religiofos, ou Religiofas; pois a tal
fundaçaô, ou dotaçaó fe fez para o bem
comn1unl Efpiritual,e Temporal do Rey.
110 : e eRa fórma,e ordem, por fer de juiti
ça, e direito, hey por bem que fe guarde'
nas folhas, e pagamentos de todas as AI·'
fandegas, Almoxarifados de dinheiro, tri
go, e c;evada, c quaefquer cafas , e rendas
Reaes de meus Reynos, e Senhorio ,ex4

çepto na folha das obras pias; porque as
tenças della, pofio que fundadas em al4

guns ferviços, tem a natureza de efmolas;
em cuja repartiça5 fica mais livre o arbi
trio 1 é quando fe daõ he já com fup_poG-

S 2 caó do
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A L V A R A',
Em qll~ je determinou que os Provedores

proprietarios da Fazenda na'Ó pudejJem
admittir condiçoês novas nos contratos
[em o 'Real heneplacito., contra o difpo
fio no Regimento da Fazenda.

Liv.8 .das Provifoés do Cãfelho Ultr marino,fv!. z) I •

E u EI-Rey.faço faber aos que eite N.lo
meu Alvará em fórma de Ley vi·

rem ~ que, fendo-me prefente em confulta
do meu Confelho Ultramarina a fôrma,
com que fe arremataó os contratos no
Eflado do Brafil, alterando-fe as condi
çoés, com que fui fervido ordenar fe fi..
zelfem as taes arrelnataçoés;e fem embar-
go de ter refoluto, que efias fejaó feitas

\ fia Corte, convêm impor alguma pena
aos Provedores da Fazenda, no cafo, que
el1carregãdo-Çf-lhes alguma arrenlataçaó, .
. . a fa~aô'

ALVARA,
El~ que fê determinou que 'lualguer T he-

Joureiro, Almoxarjfe, ou Execlltor,9ue
chegar a Jer executado por alcance de
contas, perca o Oficio ,fendo proprieta
rio j efendojerventuario, fi9lLe il1habil
para torllar ajervir.

Liv. 6. da Torre do TomQo ,foto 71. verf.

140 (;'ollecçaó I. das "'Leys Extrav.agal1tes, '
çaú do rateamento, que fempre 110uve él:iva execuçao fe pague 'a divida: o que
llellas. E quero que, [em en1bargo de porêm fe entenderá nos termos fómente
quaefquer Leys, Regimento,Provifaó,ou de falta de defpefa;mas nao quando a exe4

Alvará em .contrario , erre valha, como cuçaô fe fizer por defpefa realmente fei
Ley, pofia que feu effeito haja de durar ta, ainda que duvidada, e nao havida por
nluis de hum anno, (enl enlbargo das 01'- boa. Para mais execuçaõ' deíle Alvará,
denaçoés em cO,l1trario. Joaã Pereira o que valerá como Ley, mando que 110 Li
fez Gffi Lisboa a J 7.de Fevereiro de 1655. vro da arrecadaçaõ das contas,~ na razaõ,
Fernando Gomes da Gama o fez e(ere- que dellas fe fizer, e nas quitaçoes, e rela-
ver. torios, que com ellas (ubirem a minhas

REY. Reaes maõs, fe f:'lça declaraçao, fe in
corrêrao,ou naõ, na pena defia Ley. Pelo

. 'lue mando .a todos os Miniftros, Offi
ciaes, e .peífoas, a que o conhecimento
diflo pertencer, cumpraõ , e guardem iU 4

violavelinente efle Alvará,affi,e da manei.
ra, que nel1e he declarado; o qual valerá,
como Carta feita em meu nome, p~fio .
<)lle feu effeito dure mais de hum anno,
fem enlbargo do Regimento, e Ordena
çaó em contrario. E o meu Chancellér
mór o fará publicar na Chancellarla mór
do Reyno, na fórma cofl:umada,para que
venha á noticia de todos, fendo primeiro
regiílado no Livro dos Regimentos de
minha Fazenda, e no Livro dos RegH1:os
dos Contos do Reyno,e Cafa;e depois de
affignado por mim, fe.mandará imprimir,
para fe r~partirem peIas pelfoas , a que to·
caro Joaó Cardofo o fez em Lifboa a 5.de
Abril de 1691. Sebaftiaó da Gama Lobo
o fez efcrever. REY.

N·9· EU EI-Rey faço faber aos que eile
Alvará virem, que, fendo informa·

.do do grande prejuizo , que recebe minha
Fazenda de ferem de lál (orte arbitros os
Thefoureiros, Almoxarifes, Executores,e
mais Officiaes de recebimento, que tenl
}10r obrigaçaõ dar c011tas das quantias,
<J.üe recebem, e fe lhes carregao em recei.
ta, que as applicaõ a feus proprios u(os,
aproveitando-Ce de rÍlinhas rendas; de que
refulta naó (ó retardarem a conclufaõ de
fuas contas, mas, ficando nel1as alcança
dos, bu(cáú todos os meyos de embara
çar as- execuçoés; faltando neRa fórma ao
paganlento das partes, e confignaçoés
Reaes, (em por iífo terem caftigo algu~:

e de{ejando atalhar a dlas de{ordens;Hey
s por bem, e 111a,ndo que da feitura defle

eUl diante todo o The{oureiro,Executor,
AlmoxarWe, ou outro Official de recebi
mento, que, dando contas, ficar nelIas al-

. cançado por falta de de{pefa , de tal forte
que chegue a fer executado, fe for pro
prietario, por eífe m~{mo feito incorra em
perdimento de (euDfficio,para mais·onaó
poder haver em tempo algum, ainda que
ou pela execuçaó, ou por outro algunl
modo, minha Fazenda (e fatisfaça : e naô
fendo proprietario , fique inhabil para e.n
trar .outra vez neífe, ou em outro algum
Officio deJufliça , ou Fazenda: e para fe
incor~er neGa pena baflará que fe chegue
a fazer penhora,ou proceder a prifc'lõ pelo
liquido da conta, pofto que antes da effe...
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Ao Livrofegundo das OrdenaçõEs, Tit. )I.,e )3. 141

a façaõ contra as minbas Ordens;Hey por pitaõ General de "Mar, e Terra, do ERado
bem mandar declarar que os Provedores do Braúl , e mais Governadores, e Capi
da Fazenda proprietarios ,que contravie- taes móres do mefmo Efl:ado façaó publi
rem ás minhas Ordens, admittindo condi- car efte meu Alvará; o qual fe regHlará
çoés novas fem o meu Real beneplacito, na Relaçaó da Babia , e em todas as Pro
e contra o difpoflo no Regimento daFa- vedarias da Fazenda, e mais partes necef
zenda, e Ley novimma, incorraó na pena farias, para que fe tenha noticia do que
do perdimento dos feus Omcios ; e os que por elle ordeno; e fe cumpra, e guarde
naó forem proprietarios fiquem fufpenfos inteiramente, como nelle fe contêm, fenl
com a inhabilidade de fervirem mais ou- duvida alguma; e valerá, como Carta, fenl
tr05 alguns Officios, álem de ferem con- embargo da Ordenaçaõ do Liv.2. Tit.40'
·demnados em perdas, e damnos, que á em contrario; e fe publicará, e regiflará na
Fazenda Real da fua tran(greífaõ refulta- minha ChãceIlarla mór do Reyno.Lüboa
rem. Pelo que mando ao Vice-Rey,eCa- Occidellta12I.deAbril de 1737. REY.

T I T UL o . -

LIlI.
lJas execuçoes, que fe fazem nos que devem á Fazenda d~EI-Rey.

Ao principio.

A L V A R A,
Em que fe determinou que os Executores

dos BiJpos , e Commlllzidades na'Ó pren
daô os devedores, jenaõ nas proprias
Terras, havendo nellas cadêa ; e que,
'luando je m1entarem, deixel1~os autos
aos Juizes; e nao lhos deixando, pode
ráõ Jer faltos Jem appellaçao, nem
aggravo.

Maso 4. das Leys da Torre do Tombo)Gaveta z.
Liv. 12. das Extravag. da Supplicaçaõ,fot. 156.
Liv. das Leys da Chancellada mór, foto 7I. vere

N. I ~EU EI-Rey faço faber aos qeíle Al
vará de Ley virem,q fui informa
ào, q, havendo-fe concedido por

mim, e pelos Senhores Reys , 111eus ante
ceifares, a alguns Birpos, Cabidos, Con
ventos, e a outras quaefquer COnlrt1Ullida
des, os privilegios de terem Executores,
que executem reus devedores? como nos
ditos privilegios he conteúdo, fe ufa del
Ies com grande véxaçaô dos ditos deve
dores; porque os Executores 0$ prendem,
e levaó, O,u lnandaó prefos para outras
Terras fóra das em q(lÓ moradores; e ou
tro-ú, como càftumaó andar por varias
Terras,levaõ comúgo os autos das execu
çoés, e pri[oes, de humas para outras, (em
que tenhaó lugar permanente, enl que os
prefos poífaô fazer os requerimentos, qll~

pertencem á fila jufiiça, com que mifera-
eImente fe dilataó nas prifo"5: e queren-

do eu acudir a eG:es, e outros inconve
nientes, por ferem muito contra ju{Hça, e
111eu ferviço; Hey por bem ordenar, como
por efta minha Ley univer[al ordeno, e
mando que nos cafos, em que os ditos
Executores po{faó licitamente prender
aos devedores, riaõ r~Ja fenaô nas cadêas
das mefmas Terras.) enl que forem mora
dores , e naõ os levem, ou mandem levar
para outras,falvo (e nellas naô houver ca
dêa; porque neG:e caro os mandaráó para
as mais vizinhas,em que as houver. E ou..
tro-fi hey por bem que aufentando-fe os
Executores das ditas Terras,deixenl os au
tos aos Juizes delIas , para poderem defe..
rir aos prefos, como for jufliça; e naó dei-o
xando os ditos autos, poderáó logo os
mefmos Juizes mandar foltar os prefos
fem outra alguma diligencia, fe por outro
caro naó ~fHverem legitimamente embar
gados; o que executaráô os ditos Juizes
{em appellaçaõ, nem aggravo , quanto á
faltura fómente; ficando porem em [eu
vio'mo as acçoes , que cumprirem [obre as
di~idas, que os pre[os de, erem ao effei..
tos das executarias. E mando ao Preúden
te do Defembargo do Paço, ReO'ed r da
CaCa da Supplicaçaó,Go ernador da R 
Iaçaô do Porto, e bem affi a todo o mai
Defembargadores ,Jul~adore, Juize e
Jufliças, a que o conhecimento eft m 
teria pertencer 1 que affi o ,J inteir ..
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i42 . Collecçaõ i. das Leyi Extravagantes,
mente executar, fem embéU:go de.quae[- fies Reynos, e aos Ouvidores das Terra~
quer privilegio~, ou Ordens, que huja eI 1 dos Donatarios, enl que os Corregedores
contrario,'e da, Ordenaçaú, que manda naú entrao por Ccrreiçaõ , para que a to
que naú valha Alvará por mais de hum dos feja notorio , e o façaó publicar .ca~(\

.anno; e para que venha á noticia de to- hum nas Terras de {ua jurifdiç3ú ; e fe re~

dos,e fe naô poíI:'l ~llegar ignorancia,man... giftará 110S Livros da l\tlefil do Defembar~

do ao Do.r '1\lanoel Lopes de Oliveira, do.' go do Paço, e nos da Cnfh da Suppl'ca
nleu Confelho, e Chancellér mór de!les çaó,e Re1açaõ do Porto,aonde femelhan.,
meus Reynos,e.Senhorios ,faça logo pu- tes fe coflumaõ regHlar ; e eíle propr~o fe
blicar na ChancellarIa eíl:e meu Alvará de lancará na Torre do Tombo. Bras de 01i~. .. .

~ey,que terá forças della,e enviar a copia" veira o fez em LiThoa a 3· de Junho
fob meu SelI,o,e fel.! lignaI, a, t9dos os Cor- d.e 1]08. Francifco Galvaó o fez e[cre-
regedores, Ouvidores das Conlarcas de- ver. REY.,

LIX.LuI ··1·
Dos privilegic's dos DefelnbargadiJres.

Ao §. I.
o •

'. A L V A R A,
Em queJe determina, fí os Deftmhargm{o..

l'epna'Ó ftja& eJczifOs de pagar coimas.
Liv. 2. da Torre" do Tombo ,/{I1. 18:2..
Liy. 7- da Supplicac;aú,fol. 2J7- erro

Ao principio.

fe lhe guarde em todos os particulares, e
€oufàs, em que requ~rer"e por fua parte [e
pedir,q Ce lhe'cumpra, fem diil1inl1içaõ aI
guma;porque am he minha mercê,e oher
por meu ferviço; para o que fe executará
eíl:e pontualmente, -como nellc fe con..
têm; e valerá, como Carta começada em
meu nonle , por Dlim affignada , e paífada
por minha Chancellana, fem embargo da
Ordenaçaõ, que difpôem que as coufas,
que houverem de durar n1ais de hum an·
no, paífem por Cartas, e paífando por Al..
varás, na5 valhaó,; e regiíl:ar-fe-ha na
Chancellada,e nas Caras da Supplicaçao,
e do Porto, para conflar do conteúdo neI..
le, e vir ,1 noticia de todos. Pedro··Varel..
la o fe~'em Liiboa a 23 .de Mayo de 16 15.
Chriílovaó Soares o fez efcrever. REY.

A L V Á. R A,
El quefi declarou que a Relaça& na& po..
. dia conceder ao Governador oprivilegio

de Difembargador, e' ue já pertencia a
, Sua ltlag4lade.

Liv. 9· da Supplicac;aõ·,/ot. 47-

U. EI-Rey f~ço Caber aos que eite
Alvará vi.rem, que eu fui infor
mado, que o Chancellér, e De!::

en bargadores da Relaçaõ do Porto fize..
ra[)'hum AlTento, em que determi'náraó
'lue o Conde de Nliranda., db meu ConCe
lho de Eaado , que fói Governadoi' da...
quella Ca[a, pelo haver lido, devia go
zar do privilegio de Defenlbargador na
fórma, em qdelle gozava, quando aauaI·
nlente fervja o dito cargo; e poíto que,.

, mandando ...u ver eíl:a materia, r,efolvi
. que os dites Defembargadores ~laõ po..,
diaó fazer () ditol AlTento , nem para iífo.
tinha5 auétoridade alguma, e que affi o
111andei advertir á dita ReIaçaó, para que
() tiveífe entendido, e Ce naó refolveíre ao,
·diante em cafos femelhal1tes,na fórma,em
que nefle ofizeraó, todavia porque, 110

']ue toca ao privilegio do Conde,fe me re· EU EI..Rey faço faber aos que cne N.11

pre[entou ii devia de mãdar fazer declara.. Alvará virem, que eu fui informa
çaõ,do qneile ponto· lhe pertécia confor- do, que na Cafa da Supplicaçaó ~ e na da
me a Ordenaçaõ por elle, conforme ~ella Relaçaó do Porto [e tinhaõ dado aI
dever gozar delle; Hey por bem de deda- \ ·gpmas fentensas, porque eftava julgado q
ár, como por ef\:e o faço, Go dito .conde os Cafeiros, e Lavradores dos Defembar·
.go~ do dito privilegio;e affi lnando qelle gadores, e sue gozavaõ de .feus pri~ile.

. glQS,
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.Ao Livrofegundo das Ordenaçoés, Tit. S9'~

gios , na5 eraó obrigados a pagar coimas,
fenaó os damnos fón1ente. E mandando
eu ver os autos, de qprocedêraõ algu.mas
das ditas fentenças, e ouvindo os Jui
zes, que as deraõ, do fundamento,que pa
ra i{fo tiveraó, que na5 foi outro mais,que
a verem que os Cafeiros, e Lavradores
dos Defembargadores, por feus privile
gios eraó ifentos dos encargos do Conce
lho. E por quanto as coimas naó faõ en
cargos do Conce,lho,e he ç{>llfa muy diffe
rente, e o privilegio de Defembargador
naó ifenta a feus Cafeiros, e Lavradores
de pagar coimas; pelo que hey por bem,
e mando que quaefquer fentenças,que eai
verem dadas, affi na Cafa da Supplicaçaó,
como na da Relaçaó do Porto, porque
,-,,"~ILJ.'. julgado que os Cafeiros, e Lavra
dóres dos Defembargadores faó ifentos
por feus privilegias de pagar coimas,feja5
nunas, e de nenhum effeito, e fe naó cum
praó, nem faça obra por eIla ,como fe as,
taes fentencas naô faraó dadas. E affi me..
praz que pela mefma maneira fe naó cum-
praõ, nem guardem as que ao diante fe
dérem em femelhante materia;porque por
eae declaro que os Cafeiros , e Lavrado:,
res dos Defembargadores naó faó ifentos
por feus privilegias de pagar coimas, por
quanto fe naó extendem a Hfo. E mando
que eae fe cumpra, e guarde, conlO nelle
fe contêm, fem embargo de quaefquer
I~eys, e Ordenaçoés, que em contrario
haja; porque por efle as hey por deroga
das, pofia q~le dellas fe naó faça expreífa
mençaó. E fe cumprirá outro-fi, paGo
que o effeito delle haja de durar mais de
hum anno, fem embargo da Ordenaçaõ
do Liv. 2.Tit.40" que diz: Que as coufas,
cIgO ~ito houver de durar mais de hum
anno, pajJem por Cartas, e pqjJando por
Alvarás, na'Ó valha'Ó: o qual [e publicará
na ChancelIada, para que venha á no~i.

cia de todos, e Ce regHlarâ no Livro das
Lembranças da .iYlefa do Defembargo do
Paço, e nos das Cafas da Supplicaçaú , e
Relaçaó do Porto, aonde fe coGuma5
regiRar Cemelhantes Alvarás; e aproprio
-fe lançará na Torre do Ton1bo. Joao
Feyo o fez em Lisboa a 18. de Septem:-
bro de 16 I o. E eu Duarte Corrêa de Sou-
Ia o fiz efcrever. <r

l\EY.

I4J
,. A L V A R A,
Sobre a mejma materia.

Liv. 7, daSupplicasaõ, foto 2,)7'

E u El-Rey faço faber aos que dle N. 3•
Alvará virem, que algumas Cama-

ras de Cidades, e Lugares defie Reyno fe
me enviáraó a queixar que, fendo achados
em damnos os gados dos Defembargado-
res, e de feus privilegiados,e encoimados,
tinhaõ os ditos Defembargadores havido
fentenças da Relaçaõ, porque fe tem jul-
gado que peIo feu privilegio de Defem..
bargado~es naó podem {eus gados [er en..
coimados, poRo que fejaô achados em
damnos ; fendo affi, que o dito feu privi-
legio fe naó extende a mais, que a feus
privilegiados ferem ifentos dos encargos
dos Concelhos, em que fe naô compre
hende naó pagarem coimas; e me pediaó
mandaífe prover no cafo de remedia con
veniente; e mandando eu tratar efta ma-
teria na Mefa dos meus Defembargadores
do P.nço, aonde fe vÍraõ algumas das di-
tas felltenças,cujo fundamento foi,para os
ditos Defemb-argadores , e feus privilegia-
dos naó pagarem coimas, a claufula de
[eu privilegio, porque os ifenta dos en
cargos dos Concelhos, e vifio como o di..
to privilegio fe naó extende a naó paga-
rem coimas de feus gados, nem fe póde
entender no dito privilegio a Provifaó de
declaraçaó , que mandei paífar de naô fer
nlinha tençaó quebrar os privilegias das
Communidades, que expreífamente tivef..
{em, nelles claufula de naó pagarem coi
mas, e o parecer dos meus Defembarga
dores do Paço,; Hey por benl , e me praz
de dedm:ar por eile meu Alvará que o di..
to privilegio de Defembargador fe naô
extende a eIles, nem a [eus Lavradores, e
privilegiados naô pagarem coimas dos
feus gados, que forem achados em dam
nos; antes os devem pagar, e guardar as
Pofluras das Camaras ; e por efie ann~lIo

quaefquer fentenças , que fe·tenhaó dado
neGe cafo, de os ditos Defembargadores
por feu privilegio, nem feus Lavradores,
e privilegiados, naó pagarem coimas, e as
hey por de nenhum effeito, e que fe naó
cumpraõ, nem guardem, e affi hey por

I bem que qu.aefquer fentenças,que ao dian
te fe derem contra o que nefte fe contêm,
. feja~

"
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144 Colle-cçaó 1. das' Leys Extrávagalttes"
{ejaó.nulIas, e Ce naci cumpraõ,nem h~jaõ- duvidas,; Hey por bem declarar,como·por
effeito. E mando a todos os meus Defem- . ,efia Ley dec;laro , que todas as peifoas
bargadores, e' nlaisJufl:iças , pfficiaes, e ( pofia que privilegiadas fejaõ) nas mate.
peifoas, a que o conhecimento defre per- rias de Almotaceria faõ obrigadas refpon.
tencer, que o cumpraó, e guardem, como der perante o Almo~acé do [eu Foro, co..
nelle fe contê1n: o qual fe regHlará no Li. ,forme as Leys , e Ordenaçoés defie Rey..

,vro do RegHio da Mefa do Defembargo no; e que a Ordenaçaõ do Liv: 3· Tit. 5.
do Paço,e nos das Cafas da Supplicaçaõ, §.9. fe entende, e compreheride naõ fó..

. e Relaçaô do Porto, fendo primeiro paf- nlente os Privilegiados declarados no mef.
fado por minha Chancellaria : q qual que· mo Titulo,rras todos os outros privilegia..
ro que valha , t,enha força, e vigor, como dos, ainda que lejaó Defembargadores de
Ce folfe Carta,feita em meu nome,fem em- minha Rdaça5, e de quaefquer outros
bargo da Ordenaça6 do Liv. 2. Tit. 40., 'Tribu~aes, e das pelfoas, que por minhas
que o contrario difpôem. J oaó Feyo o fez Cartas, e Provifoés,~u dos Reys antepaC
em Liíboa a 27. de Septembro de 16 IJ. fados tem privilegios de Defembargado.
Duarte Corrêa de Sou[a o fez efcrever. res, pofio que o na5 feja5 , e de todos os

REY. mais privilegios concedid~s ás peífoas'Gue
por raza5 de feus Officios podém tr~r

feus Contenqores á Corte; e de todosoú:
tr05 quaefquer privilegios por mim, e pe..
los Reys, meus antecelfores,concedidos
aos Colleitores , que ora fao ,e ao diante
forem nefles Reynos , e ao Santo OfEcio '
ela InquHiçaõ delles, e aos CavalI.eiros da
Religia5 de S. Joaó , e aos Moedeiros,
Lavradores, e V al'I~dores de minhas Le
zírias, e Patls , e a Mampofleiros dos Ca
ptivos , e aos que fervem na Mefa da l\li·
fericm"dia defia Cidade, e elas mais do
Reyno, e aos Alemaés,e Bombardeiros, e
de quaefquer outros, pofio Cjue fejaõ in.
corporados em Direito, ou tenhaó clau1i.l;'
lás exprdfas, e derogatorias dos cafos da
Almotaceria, ou fejaõ concedidos' por
contrato, ou por qualquer outra maneira,
confirmados por fentenças de minhas Re
laçoés ; porCjue todos os privilegios acima
declarados, ou quaefquer outros,. que fe '
acharem, revogo, e hey por revogados,
efpecialmente a, Ordenaçaõ do 'Liv .. 2.

Tit. 62. §. 2 .. ., que concede aos ~Ioedei

ros defia Cidade nos feitos da Almotace
rIa , fendo demandados, refpondaõ peran
te o [eu Confervador da Moeda. Os quaes'
privilegias todos hey por bem fe 11a5 guar
dem , nem tenhaõ lugar nas m'aterias da
AImotaceria; e que fem embargo delles as
pe[foas, que os tem, e ao diante tiverem,
refpondaõ diante dos Almotacés deRa
Cidade, e das mais Cidades, \rillas, e Lu-

.gares def1:es Reynos ; e affi me praz que
. o Regataés, Marchantes da Corte, e

quaefquer outros Officiaes conteúdos no
Regi...

Ao §. II.

A L V A R A,
lJm 1ue Je declar'oll que nos cafo~ da AI-

, motacerPa na'Ó tem os Deftmbargadores '
privilegio de Foro.

Liv. 7' da Supplicac;aá,fot. Soo verf.
Liv. z. da Tarte da Tombo,jot. 7&'

. ~l.4· EOm Eilippe por graça de Deos
Rey de Portugal, e dos Algarves

uem, e d'alem mar, em Africa Senhor
de Guiné, e da Cónquifia , Navegaçaõ,
Comercio da Ethiopia, Arabia, Pedia, e
da lnma &c. Faço [aber aos que eflaLey
virem, que, poflo que confurme a minhas
Ordenaçoés todas as pelfo~s de qualquer
qúalidade, e éondiçaõ que fejaá, Ja5 obri·r
gadas. nos cafos de Almotaceda refponder
perante os Almotac"és,' algumas petroas,.
que por privilegio telnJuiz particular,pa-

.ra haver de conhecer de todas as fuas cau
fas , pertendem que tambem tome conhe
cimento das que tocaô a Almotaceria, de
que fe feguem grandes inconvenientes, e
aamno contra o bom governo, e admini·
firaçaõ da Jufliça de todas as Cidades,
Villas, e Lugares de!l:es Reynos,efpecial
mente deíla Cidade de Lisboa, pelo gran
de numero de Privilegiados, que nelIa h~:

e querendo eu ora ni{fo prover, como
convêm a meu ferviço, e ao bem com
ll1um, e bom regiri1ento das dita,s Cida..
«es, e Villas, depois de tomar todas as
informaçoés nece(farias , e mandar ouvir
t~\dosos Privilegiados, conl o parecer dos
do meu Confelho , para ceífarem todas as



Ao Livro fegundo das Ordenaçoes, Tit. '9.
Regimento do Almotacé mór, ou outros
quaefquer, de que por Provifoes particu
lares podem conhecer, refponda5 em to
das as materias da Almotaceria perante
os Almotacés deHa Cidade, fem embargo
das razoes, que o Almotacé mór allega,
para fe. naó haver de entender efla Léy

. nos Officiaes de feu Officio ; e de quaef..
LJuer Alvarás, e fentenças,que elle com os
~itos Regataés, e lVlarchantes, e mais
Officiaes da Almotaceria mór, tenhaõ
em feu favor; porque todas, e o que dif..
pôem o feu Regimento, no que toca ao
dito Almotacé mór haver de conhecer de
ruas culpas nas materias da Almotaceria,
revogo, e mando que naõ fejaõ de effei
to algum, nem tenhaõ força, nem vigor,
em quanto forem contra a tença5,e decla
....t<paó defla Ley,havendo refpeito ao bom
governo, e regimento delta Cidade; eco·
mo eílando a Corte de a{fento nella ceifa
a razaô, que moveo a EI-Rey D. Manoel
meu Bifavô, que Canta gloria haja,na Car
ta, porque mandou que o Almotacé mór
t.omaife conhecimento das culpas dos di
tos Regataés. E efla Ley maildo que [e
guarde, e cumpra, como nella Ce contêm;
e ao Regedor da Cafa da Supplicaçaõ , e
ao Governador da Cafa do Porto, e aos
Defembargadores dellas, e aos Correge
dores de minha Corte, e aos mais Corre
gedores, Ouvidores, Juizes,e Officiaes de
Ju!l:iça, a que o conhecimento di!l:o per
tencer, a cumpraõ, e guardem, e façaó in
teiramente cumprir,e guardar; e ao Chan
cellér mór, que a publIque na Chancella
da , e envie logo Cartas com o traílado
della, fob meu Se11ó,e feu íignal, aos ditos
Corregedores, e Ouvidores das Comar
cas, para que a publiquem nos Lugares,
aonde eA:iverem, para que a todos feja
notoria; e a façaó publicar em todos os
Outros das fuas Comarcas, e Ouvidorias:
e efia Ley fe regHl:ará no Livro da Cafa
-do defpacho do DeCembargo do Paço, e
nos das ditas Re1açoés da CaCa da Sup
plicaçaõ , e do Porto, e no da Camara
defia Cidade, e nos das nlais Camaras
das Cidades,Villas, e Lugares defle Rey
no. Dada na Cidade de Liíboa a 23. de
Outubro. Sebaíl:iaó Pereira a fez no an
no de 1604. Joaô da Coita a fez eCcrevel·.

REY.
Liv. II.

o A L V A R A,
. Sobre a mefma materia.

Liv. 6. da Torre do Tombo ,tol. I 3~.

E u O Princepe, como Regente,e Go· N. 5
vernador do Reyno de Portugal, e

Algarves, faço Caber aos qelte meu Alva..
rá virem, que, fendo-me reprefentado pe..
los Vereadores, e Pro.curador da Camara
da Cidade de Evora,que,ordenando os Se·
nhores Reys paífados qnenhuma peffoa
de qualquer qualidade, affi Cecular , como
Ecc1efiafl:ica, e aindao Colleitor Apoilo-
lico, reíidente neite Reyno,foife iCento da
juriCdiçaó dos Almotacés, paffando.fe d~f..

[o Alvará em tempo do So.r Rey D. Ma
noel,que confirmára El-Rey Filippe II.eo
anno de 16°4. com efpecificaça6 do 1n
quiíidores Apoftolicos, e Maltezes, fe mtÕ
pudera nunca confeguir a execuça5 en
razaô dos muitos privilegios,que havia na
quella Cidade, e numerofa família dos Ar
cebifpos, e ou tros muitos incorporados na
Univerfidade, contendendo cada hum fo-
bre lhe valer nefte caCo feu privilegio, naó
obitantes os ditos Alvarás,e.Sentenças da·
das na Relaçaô em obfervancia dos mef..
mos a favor daquella Cidade,e naó fel' iffo
baflante, para cederem de fuas opinioés,
profeguin.do em fuas contendas,de que na
Republica fe originavaó grãdes diCcordias,
differenças,e perturbaçoés, continuádo os
damnos, e deftruiçaó das fazendas,perden-
do-fe o reCpeito ásJuftiças,e ao Senado da..
quella Camara , todas as vezes qtratavaó
de obfervar os ditos Alvarás. Havendo eu
a tudo reCpeito, e ao continuo deflas quei.
xas, conGderando a obrigaçaó ,que tenho
de acudir com remedia a meus Vaffal1os,e
evitar as {obreditas controverfias, e o taó
antigo vicio,que ne!l:e Reyno fe tem expe
rimetado, de ddhuirem os poderofos com
os Ceus gados os frutos, e fazendas dos po..
bres, e miferaveis,a qo Direito affi!l:e, fun-
dado na razaó natural; pois naô-ha c~~{a

mais contra a natureza,q augmentar.Ce ca-
da hum com a ruina do proximo, de qre-
fulta fer offenCa dos preceitos, e diétames
naturaes o privilegiar.Ce alguem contra eíl:a
igualdade;Hey por bem,e mando qnos ca-
fos de Almotaceria naó tenha lugar privi-

. legio aIgum,affi de Defembargadores,MaI.
tezes,Moedeiros,Colleitores,Bifpos,Arce-

T b~fpos,

•
..

•
..



146 Collecçaó I. das Leys Extravagantes,
'bifpos,Inquilidores,Santo Officio,Uníver- coufas tocãtes á~lmotacer~a.PeIo qman~ .
fidades, e quaefquer outrosqhaja, q e to-o do a todas asJufi~ças,Offi~laes,e peíToas,
dos aqui hey por expreíTos, e declarados, a quem o conheClmento dlRo pertencer,q
como fe de cada hum fizeife expreilà,e de- cumpraõ, guardé efte Alvará,como nclle
cIarada mençaó;os quaes todos nefre parti- fe contêm, pofio qo effeito deIle haja de
cular.revogo,e hey por revogados,e de ne- durar mais de hum anno , fem embargo da
nhum viO'or;porq minha tençaó he que ne- Ordenaçaõ doLiv.2.Tit·4o.em contrario.
nhuma p~{[oa,dequalquer efl:ado,qualida- Miguel Vieira o fez em Li~oa aos 9. 'de
de,e condiçaó qfeja , fe ifente, nem poífa Março de 1678. Francifco Pereira de Ca
ifentar da jurifdiçaó dos Almotacés nas fiel-Branco o fez efcrever. PRINCEPE.

T I T U L O X.
Que oS Cavalleiros naó gozt;m [10 privilegio da Cavallaria eYc.

A' Rubrica.

larmente ás pelfoas:Nóbres,e FidaIgos;e q
aos li o fizerem nas Fronteiras defi:es Rey
nos, occupando-fe na defenfa delles, HIJ

agradecerei, e os mandarei defpachar com
os premios,e mercês devidas, e applicadas
á Nobreza, conforme os merecimentos de
cadahum.E para que confte a todos deila
minbarefoluçaó,e dec1araçaó,mandei paf
faro della o prefente Alvará, qfe publicará
na Chãcellaria,e fe regifiará na Secretaria;
e as cópias delle fe entregaráó aos()fficiae.s
mayores da Cavallada das Fronteiras,dan
do-fe o original a Francifco de Mello,meu
Monteiro mór,do meu Confelho, e Capi
taó General da Cavallada do ....t\..lentejo; e
quero,e mando'q valha,e fe cumpra, pofio
que feu effeito haja de durar mais de hum
anno , fcm embargo da Ordenaçaõ em có·
trario. FranciCco de Lucena o fez em Lif
boa, a 6. de Fevereiro de 16"(2. REY.

LXII.o

·ALVA·RÃ,
.Em fj fe determina fj o exercicio da Cava/

larta Militar pertéce mais particlllarmé
te ás p'!lJoaNobres, eF ida/gos .

Liv.+ das Leys da Torre do Tombo,jot. 78.

N. I • U EI-Rey raÇo Caber aos qeG:e Al-
vará virem,q por qllanto genilme

. te fe entendeo atégora qo ferviço
feito pela guerra nas Cópanbjas de CavaI..
lo he de menos eG:imaçaô, e merecedor de
menos pre.mió,quc o ferviço da Infantaria,
fendo o fel' ico da Cavallaria de fua natu·

~ "

reza llDbre,e prop~io.da obreza,e de grã-
de importancia á confervaçaõ dos Exerci·
tos,e defenfa dos Reynos ; e querendo eu
atalhar aos inconvenientes, qrefultaó de
naó eftar bem entendida efl-a materia,e re
duzir a Cavallan'a á fua devida rep~taçaõ,

me praz,e hey por bem declarar,e declaro,
qo fervir..:me nel1a compéte mais panicu-

U EI.Rey faço G1ber aos- que efie
Alvará de Ley virem,que tendo

_ '''' conGdera~aó ao que me repre
fentarao os propnetarios dos Officios de

Do privilegio dos ~;foedeiros da Cidade de LiJboa.
Ao principio.

Efcrivaés da Cara da moeda defias Cida
des , p~dindo-me lhes fizeífe 'mercê man
dar paífar Ley, em que declara{fe pOli

nuUas todas as fentenças proferidas nas ,
caufas dos .:M;oedeiros, e mais privilegia
UP9 da dità Cafa da moeda, em Clualquer
Juizo, que na6 foífe da fua Confervato
ria, na me[ma fórma, que fui fervido mau"
dar promulgar a favor dos Difidbuidores

t deRa Corte, e Cidades por Ley de 23. de
Abril de 172}., e a favor dos Efcrivaés do

Juizo

ALVARA,
Em q.fe determinou fj asje71tenças alcan

çadas em. outros Juizos ,'que naófor oda
.Confervatoria,felldo as caufas, e depen
décias dellas dos ./vIoedeiros,jeja'Ó !lltllas.

Liv. S' do De[cmb~rgo do Pac;o, foI. 25). "
Li", das Lcys da ChancclJana mór ,jol. )4.

N.I.

"'
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Juizo ele Indía,elVIina, por outra de 3. de ças, que 'forem alcançadas em outrosJui":
Agofté> de 1729., pOl' quanto elIes pro- zos, f< ndo as caufas, e dependericias dei..
prietàrios eraú Efcrivaés privativos de to- las, ou crimes, ou civeis, dos Mo.edeiros,
das as caufas,e depédencias dosMoedeiros, emais Privilegiados da dita Cafa da N[oe
e mais coufas pertencentes á dita CaCa da da , e que pela referida Orde'naçaô,e Re
Moeda,na fórma da Ordellaçaô do Liv.2. gimento pertencerem ao Juizo da dita
Tit.6 ~ .,:e do Regimento da mefil1a Cafa, Confervatoria, fejaõ nul1as, e de nenhum
e mais Leys Extravagantes, as quaes, por eifeito, nem façaõ fé em Juizo, nem f6ra
fe naú obfervarem, fe achavaô os fuppli... delle, fem que feja neceifaria n1ais prova
cantes com grande diminuiçaú nos feus para a nullidade dellas, que ferem as ditas.
Officios pela ufurpaçaõ·, que fe lhes fa· caufas ajuizadas em outros Juizos, am, e
zia nos Juizos deRa Corte" efpecialmente na me[ma fórma, que pelas referidas Leys
nos da Ouvidoria da Alfandega,e Correi- fui fervido determinar a favor dos DHhi..
çaõ d<? Civel della, aonde fe eftava to· buidot:s, e Efcrivaés doJuizo de India, e
mando conhedméto,e proceifando aqueI... Mina; com decIaraçaõ pO,rêm, que efla
las caufas mefmas, que f6 aos OfEcios nlinha Ley terá effeito, e fe cumprirá {ó
dos fupplicantes pertenciaô; pois manda- para os cafos, em que os ~Ioedeiros ., e

• va a mefma Ley do Reyno, que o Con.. mais Privilegiados da Cafa da Moeda por.
ervador da dita Cafit da Moeda foífeJuiz (aô ufar do feu privilegio, por haverlnui..

de todas as caufas crimes, e civeis dos tos expreifos na Ordenaçaõ , enl que, ou
Moedeiros, e mais Privilegiados della, por mayor privilegio dos Contertdore's, ou
,com jurifdiçaõ privativa, e inhibiçaõ aos pela qualidade das cau1às, naó podem va
mais Julgadores, cuja determinaçaõ fe ler-fe do feu privilegio; e par-a que nefta
naú derogava,nem ainda de confentimen- fórnla tenha a fua devida obfervancia)
to das partes, as quaes naú podiaõ renun- mando ao Regedor da Cafa da Supplica
ciar o privilegio incorporado em Direito; çaô, Governador da Cafa dp Porto, ou a
e tanto am, que pelo dito Regimento da quem feus cargos fervÍl' , DefembatO'ado
Cafa da Moeda, fe impunha pena de per- res das ditas Cafãs, e aos Corregedol~s do
,dimento do privilegio aos Moedeiros,que Crime, e Civel de minha Corte, e deA:as
declinafTem a jurifdiçaô do Confervador; Cidades, e aos mais Corregedores, Ouvi..
e fem en1bargo diffo moíhava a experien- dores, Juizes, JufHças, O'fEciaes,e peífoas
cia que continuamente el1es demanda.. de meus Reynos, e Senhol'1os cumpraô,e
vaô, e erao demandados em outros Jui- guardem, e façaõ inteiramente cumprir, e
Z05-, tudo em grave prejuizo delles fuppli- guardar efte lneu Alvará de Ley, como
cantes, que tambem deviaó fer providos nelle fe contêm.. E para que venha á noti
do mefmo remedio. E vHlo feu requei'i- da de todos, e fe naô POífCl allegar igno.
mento , em que foi ouvido o meu Procu- rancia, mando ao meu Chancellér mór
radar da Corôa, e o que conGou por in- .de meus Reynos , e Senhorios, ou a quem
formaçaõ do Juiz de India, e Mina, Con- feu cargo fervir, o faça publicar na Chan"
fervador dos Moedeiros, que tambem fo- cellaria, e enviar a cópia delIe , fob meu
raó ouvidos, e fer o requerimento dos Sello, e feu fignal; aos Corregedores, e
fupplicantes fundado em Direito, confor- Ouvidores das ComarcRs, 'e ás Ouvidoa
me ao qual faõ Bullas todas as fentenças rias das Terras dos Donatarios, em que
proferidas por Juiz incompetente, e fe os Corregedores naó entraó por Correi..
achar perturbada ,pelo abufo a obfervan. çaó; e fe regiílará nos Livros da MeÇa do
cia das Leys, que ha fobre efta materia; Defembargo do Paço, e nos da Cara dá
Hey por bem,e mando (para que as ditas Supplicaça6, e Relaçaó do Porto, aonde
Leys tenhaõ feu devido effeito , e fe evi· feme1hantes fe coíl:umaõ regiftar; e eíl:e
tem aos fupplicantes os danll1os, como proprio fe lançará na Torre do Ton1bo.
lambem o prejuizo, e confufoés, que fe Dado em Lisboa Occidental a 22. de
fegue~ de fe proceifarem as tau fas eIl\ Mayo de 17 j l .
.~uizo incompetente) que todas as fenteh. . . :REY.

l '
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LXIII~
Do Privilegio dos Rendeiros d'EI-Rey.

A' Rubrica.

I .

REI"'.

Á.L V A R A,
Em queJe determiJzou,ij.a p~JJoa,qlte tomar

rendad'EI-Rey com algum conluyo,pro
mettedo dinheiro a olltrem,para que nao
/ance,pague adecima parte do preço da
]"éda Ide.m das mais penas do Regiméto.·
Liv. 4. das Lcys da Ton:e do Tompo,fot. ~I4'

N. I • U El-Rey· fa '10 faber aos que eíl:e
Alvará virem, qúe eu fou infor

mado que minha Fazenda rece
be grande diminuiçaõ por caufa dos con-
luyas, ·que (e comnlettem nos contratos,
rendas, e aífentos, que con1 ella Ce fazem;
e para evitar efle damno he nece1T:'lrio
acudir com ren1edio conveniente, por
quanto na? baila o que pelo Regimento
de minha Fazenda eílá difpoflo, affi por
naó dar a pena adequada a culpa taó gra
ve, como tambenl por fe naó comprehen
clerem as peífoas, que concorrem neítes
conluyos, que faõ caufa de fe commettç
rem; e querendo-os atalhar; Hey por
bem, e nlando que daqui em diante toda
a peífoa, de qualquer qualidade, e condi
çaó que feja, que tomar por' contrato,
renda, ou a(fento de minha Fazenda,
achando-fe qinterveyo algum conluyo,
dando algum dinheiro, ou outra qualquer
coufa, ou promettendo-a a alguma pef..
{oa, por naú lançar nos contratos, rendas,

. ou aífentos, que fe fizerem, dando,ou pro
m,ettendo por fi,ou por lnterpoíta peífoa,
ou feja por qualquer modo, que conclua
haver conluyo, pelo mefmo cafq feja
condemnado na decima parte, que impor...
tal' o preço do contrato,arrendamento,ou
alr~to, que fe fizer, álem das penas do
Regimento; e o que receb.er algum di..
nheiro,. ou outra qualquer cOllfà que feja,
por fi, ou por interpofta peífoa, por naó
fazer lanço 110S ditos contratos, rendas,
o~ auel1tos , ou deGftir',por qualquer mo
do que feja, .e ainda que por rogo do lan
ço, que tiv<f feito, feja condemnado que
J;e!titua para I11inha Fazenda o que hou-

••

vel/ recebidó, e em, quinhentos cruzados,
mais, e'dous annos de degredo para Afri
ca. E por quanto a prova defie deliéto he
difficultafa, po ~ r occulto,e fe commet..
ter fecretamente; Hey por bem que fe
haja por provado com duas teítemunhas,
fingulares fómente·; e a peífoa , que de-o
nunc'iar do tal deliéto , e apontar tel1emu
nhas, pofia que hi1gulares , para a prova
delle, ferá relevado das ditas penas; e pro.
vando concludentemente, haverá améta
de dellas,e outra amétade para minha Fa~

zenda ; e nlando aos Miniítros,e Officiaes
della, e daJuftiça, e pe{foas , a que o co
nhecimento defre pertencer, o cu'mpraõ,
e façaõ cumprir,e guardar tau inteiramen
te, como nelle fe contêm, fazendo-o regi
fiar nas Cafas dos nleus Direitos Reaes
defia Cidade, fixando fe o trailado delle
nas portas delJas, e nas mais partes, aonde
parecer; e·fe publicará, e regií1:ará em mi
nha Chancellarb, para aRi vir á noticia de
todo.s·o que por elle ordeno. Joaõ da Sil-

'va o fez em Lifboa a ) o.' de Outubro de
1649, Fernando Gomes da Ganla o fez
e[crever.

AL,r.ARA,
Em que Je determinou que nenhum Milli·
.. firo, nem Ojlicial de Jlffliça , por ji,
" nem por interprfla pejfoa , poderá terIa.-
. ciedade em rendas Reaes.

Liv. 12. das Extravagantes da Supplicac;a6,jtlt. 19
Liv. ~. do Defembargo do PaS9 , foto 1<4, verf.

\E' U O PrÚlcepe, como Regente, eN. 2.

Governador dos Reynos de Portu
gal , e Algarves., faço faber aos que eíla
minha Ley virem, que, fendo-me prefente
o grande damno', que nos meus Reynos"
e Senhorios refulta á boa adminiftraçaõ'
daJu{l.iça, e melhor governo de minha
Fazenda, de que os Minifiros,e Officiaes,
,que me fervem neílas occupaçoés, e ou..
ttas femelhantes lancem em minhas ren
das,ou tenhaõ parte,ou fociedade com os.

. C:oiju:a-

,

. .



Ao Livro fegando das Ordenaçoês., Tit. 63. 149
Contratad~re~~, que as"ad'ematgtô , ~iyer- _-F?as pen~s os q.!:le ufarem ge mercancia: e
tin o-[e p.or ene meyo da principal obri- áfem ãifto feráõ privados dos pófios de
gaçaõ de feus Officios, e applicando-fe J ufiiça, ou Fazenda, que fervirem, e
ao que tanto encontra meu {erviço, e a,u- códelunados para Africa até minha mercê.
a?lj~~de de ~e~ls ca.r~os,~fenlj~le atégor~ -- E para mell:or cumprin:ent? deRa L.ey2..
feJa: baflante a prohlblçao da 0rdenaçao mando que nas refidenclas, que [e tIra
dp Liv. 4~ Tit. 15:', e outras ReColuçoés rem nefte Reyno, e [uas Conquiítas fe
minhas lobre efte particular, para [c impe- accre[cente, que os Syndicantes pergull,:'
dÚ' taó prejudicial introducçaõ ; fü.i [ervi- . taráõ particul,!rmente pelo conteúdo ne
do n1andar- declarar por eita Ley que a fia Ley; e os Juizes de minha Corôa , e
prohibiçao da 'di~~ Ord n çaõ he geral, Fazenda -tomaráô privativamente nefl:,a
e naó fó conlprehende aos Minifho~ tem- C' rte conhecin1ento das denunciaçoes,
poraes, fenaô ainda a qua.efque.r outros que f~ dérem fobre efl:e particular, o~

de n1inha Fazenda, ouJu{hça, amda que lhes Vl,erem do Reyno, e [uas Cdnqul
fejaô perpetuos: e mando que daqui em fias, fentenceando-as fummarian1ente na
diante nenhum Mini!tro , ou Official de Relaçaó corri Adjuntos, dando-nle con..
Juítiça, Fazenda, ou outro qualquer Mi- ta das [entenças, que dérem, antes de as
niítro fdnelhante, fem diítinçaó a mayo- .·executarem. E para que venha á noticia

-~.~s ,ou nlenores ltlgares na preenlínen- de todos, mando ao meu Challcellér mór
cia de petroas , ou Officios, façaô por fi, que faça logo p-ublicar efta Ley'na Chan
ou por interpoílas petroas, publica, ou cellada , na fórnla, que nella [e cofl:uma5
ocçultamente, lanços en1 min!las rendas, pu?l!car femelhantes .Leys, envjªl}~o

nem tenhaõ l1ellas partes, ou 10ciedade Cartas com o tra~aâo della, [ob meu Sei..
con1 os Contratadores, que as arrema- lo, e feu fignal " aos Corregedores, Pro
~~ô por qualquer via, ou modo de ne.. vedares, e Ou,vidores das Comarcas, pa.
gociaçàõ qu'e feja , affi nefte Reyno, rà <Ide a pulJliquenl, e fàçaõ Ipublicar
como em todas as fuas Conquiftas, por- 110S Lugares, aOl1de dEverem, e nos mais
'lue lho hey por defero, e prohibido na de [uas Comarc~s; ~ [e regiftará ,no Li
fórmà~ referida, com pena, que os taes vro da lVle[a do Defembargo do Paço, e
contratos, e fociedades ferá6 nul1os, e de nos da Cafa da Supplicaçaã, e ReIaçaú
nenhum vigor, e perderáõ todo o cabe- .. do Porto ,~aonde femelhantes Leys {e co
daI, com que entrarem, ou adquirirem, fiurnaó regiílar. lVIanoel da Silva ColIa..
em dobro para minha Camara Real, de ço a fez enl Liíboa a 10. de Janeiro
'lue ferá an1étade para o accufador, e in- de 1678. Francifco GaIva'õ a fez ercre-
correráô na pena de prejuros, e nas mef- ver. PRINCEPE.

F I. M""
Da Collecçaó I. das Leys

. Extravagantes.

-, ... COLLEC-
• •

•
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T I TU·.L O I.

I}O

Eáz que caJo os Clerigos, e Religiofos haõ de refponder per·
ante as J ufliças Seculáres. .'

A' Rubrica.

~

C LLECc;AO II.
]) os

C E
E C A R T ,A ,

Quefe teln expedido, para ogoverno da Jufliça,tlef"
de oanno de I 60 3. , em que fe publicou a nova

~ . compilaçaõ t(as Ordellaçoés do Reyno,
até oprefente anno de 1746.. .....

·NO.VA ..ADDIÇAO
AO

. .
C A R T A D' E L-R E Y, osJuizes Seculares) te Jeraõ atégora dif..

Em lJue fi mandou recommelldm" aohfer-. . ferentes fentenças, que. cau[aó confufaó
. vancia defla Ordenaçaô. .- na Jufiiça , e prejuizo áminhajU~ifdiçaó,

Liv. 9' da Supp1icasa5 ,foI. 77' verf. a que convêm atalhar, vos €l1commendo,
e mando que, quando fe ttatarenl ndfa

ANOEL de Vaf.. Cara nlaterias femelhantes, encarregueis
concellos,Rege... da minha parte aos Juizes que guardem
dor ~ amigo: Eu a Ordenaçaó, fem lhe darem entendimen
EI-Rey vos en.. tÇ)S differentes; e para que efla Ordem
via muito fau- na6 venha em efquecimento, a fareis re
dar. Por quanto gifiar no Livro das Lembrànças da Re·
fobre o modo, q ]açaó; com advertencia, de que Ce naô

os Coníervadores das Re1igioés tem em publlque, nem fe faç.a fobre ella demon-
. conhecerem como Ordinarios das caufas .. firaçaõ alguma. Efcripta em Madrid a 20•

. oos i~entos , .que conforme a Ordeqaçaó . ~eJunho de 1618. "REY.
do Lrv. 2.~.';rlt. I. haõ de refponder ante

• TIrU"

.Num.I.



XV.'TITULO

C A R T A,
Em queJe recommendoll a obJervancia de

fia Ordenaça'Ó , determinando-ft, que os
Juizes, e Procurador da Corôa proce
deJJem ex officio contra os impetrantes.

Liv. 9· da Supplicac:;aõ ,foto 27'

Dos que impetraõ Provifoés eYc.

A' Rubrica.

III.

VIII.

"Ao principio.

.Ao Livro fegundo das Ordenaçoes, Tit. 3. 8.) e I). I, I

Padre Provincial, Fr. Mauricio da Cruz,
neIle querÍa fazer; advertindo-lhe,que naó
confentindo affi, em outra fórma manda
ria proceder, pelo Provincial me reprefen..
tal' depois lhe naó quizeraó obedecer até
gora; para o confeguir lhe fará o Conde
Regedor, na fôrma da Ordenaçaô do
Reyno, dar ajuda do braço Secular. Lif
boa em 6. de Agoílo de 1648. ; o que fa
rá com toda a brevidade por haver dias,
que [e anda neíle negocio. Com Rubrica
de Sua lrIage}lade.

ITULO

TITULO

.maneira, enz que EI-Rey pode
rá tirar as coufas,é/ delle eY~.

AnoeI de Vafconcellos,Rege- N.I.
dor, amigo: Eu EI-Rey vos
envio muito faudar. Haven..

do entendido, que [e naó praticou .até-
gora cumpridamente a. Ordenaçaó Liv.2.
Tit. 15., que trata dos que impetraõ Pro
vifoés de Roma contra as Graças conce-
didas a mim; e que, por fe naó haver fei-
to·, fe atrave{faô tantos a pedi-las, houve
por bem de refolver , que a dita Ordena-
çaô fe executa{fe daqui em diante; de gue
me pareceo avifar-vos, para que o te-
nhais entendido, e o façais a faber aos
Defembargadores deífa Re1açaó: e ao
Procurador, e Juiz da Corôa, que affifte
nel1a, encarregareis da minha parte que,
fuccedendo algunl cafo dos comprehen
didos na dita Ordenaçaó, façaõ logo de
officio tratar do cumprimento della, po-'
fio que naú haja parte, que a requeri~;

e fem embargo de qualquer outra Ordem
dada antes defta; e vós tereis particular
cuidado de faber fe fe executa, e fareis,

Avendo mandado efcrever em que eRa Carta fe traflade nos Livros da
. 28. do paífado ao Padre Prior Rel~çaõ,para que fique fempre na memo·

de 13emfica, -que na fôrma da_ Jia o que por ella fe ordena. Efcripta em
Refoluçaõ, que fora fervido tomar, alf- '..~ladrid a 20. deJaneiro de 161 5. REY
mittiífe naql1elle Convento a vibta, que o •

TITU

Da ajuda" do braço Secular~

Ao §. 2.

D E C R E T 0,
Em que Je n1andou dar ajuda do braço Se

cu/ar ao Provincial de S. Dqmingos,
'para vjJitar o ConZ1ento de Ben!fica) que
lhe impedia oPrior delle.

Liv. lO. da Supplicac:;aõ ,jot. 5. verf.

D E C R E T O',
Em rJJe mandaJeja'Ó deJnaturalizados todos

os queforem tomar Ordens aCqJtella.
Liv. 1. dos Decretos do Defem6: dD Paço, fuI. 266.

N,l.

IN'I'P Elo muito que prejudica a meu
ferviço, e á confervaçaõ defle
Reyno hirem os meus Vaífallos

ao de Gaflella a tomar Ordens, que lhes
daõ os Bifpos daquelle Reyno, fui fervi
do refolver que todos os que iHo fizerem,

em defnaturalizados para nei1:a minha
Corôa.naó terem Officio, nem por algum
modo lograrem os direitos de N aturaes ; e
que tornando a entrar nefle Reyno, fejaó
lançados outra vez para o de Cafiella,
fem fe confentir que fiquem nelle: do que
fe enviaõ Ordens aos Governadores das
Armas das Provincias,para qne affi o exe
cutem pontualmente com todo o cuida
do. °Defembargo do Paço o tenha en
tendido, para por fua parte o dar áexecu
çaó ; e para que venha á noticia de todos,
fará pôr Ediétaes defia lninha Refoluçaó
nas partes publicas, que lhe parecer, para
que naõ fe allegue ignoranéia; e fendo n~

cdfaria'alguma outra, a paífe. Em Liíboa
a 15. de Março de 1663' Com Rubrica

. de Sua Mage}lade.

•
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REY.

CARTA
Para' a Princeza 1Ylargaridajobre a 111e]-.

ma materia.
Liv. p. da Supplicac;aõ ,foto 243-

A s Confultas do Confelho de Efla- N. 2

do , e da Junta, que ordenafies em
vo{fa prefença fobre o Ediétal, que. o Cal.
leitor· mandou publicar .em Domingo de
Ramos do anno paífado de 1636. comra
as peífoas, que denunciavaõ Cape11as,que
po{súem alguns .l\tlofl:eiros, e peífoas Ec.
clefiaflicas,mandei ver com todos os mais
papeis, que com eIlas vieraó, pelos ~lini·

firos do Confelho deífe Reyno, que refi.
dem junto a mim, e pelos do Confelho de
Caflell~, e outros muitosJurifias,eTheo-

.logos, para fegurar minha Confciencia
em o acordo, que [obre materia taó grave
hOl1ve{fe de tomar, por cuja c u[á (e de.
teve à re(ohlçaõ della; e havendo concor..
dado todos, em que o Colleitor te"m pro
cedido co grande ~xce{[o, e apontado
uniformemente o remedio , que neite par..
tIcular fe ha de pôr; c poíto que tendo-fe
efperádo tanto tempo, que o Colleitor
conhece{fe o erro, em que havia cahido
no procedimento, que teve, l1~Õ deG!l.e
do [eu intento, ficando COlll iífo juftifica
do o modo, que com clIe fe ha de ufilr,
conforme ao que difpóem as Le-rs, e com
o poder, que o Direito me concede: toda
via, pelo refpeito, que fe deve a Sua San
tidade, e a feus Miniflros, que cu particu
larmente obfervo, e procuro (e guarde,
como o mais obediente Filho da Igreja,
em cujo ferviço., e defcnfilõ me empre~o

com particular defvélo, gaflando niffi)
quanto ha de minha Fazenda, como· he
notaria, naó fe f:1zendo o mefmo em ou
tras partes, aonde ha as mef01as Leys ,e
~naó com tantos apoyos; aquelIus fe r fel'
váó, que naó fa5 iguues no obfequio , e
reverencia dos Pontifices ROnlatl0s: e a

mIm

15 2 Collecçaó II. dos Decretos., e Cartas
TIT U L O XVIII. rni~ha muito amada, e .prezada Senhorã

• r' PrIma, havendo-vos ntlfo com o mudo,
QJte as Igrejas ~ e Ordens nao com- em que deveis dar fatisfaçaó a huma.Au·o

prem bens de raiz ç '0. taô grande, tendo por certo que,' fe affi o

A
' Rub . fizerdes, terei muito contentamento, e fe .

nca. r í- ' • rr d' d'eJcuJara com lUO tratar,. e reme 10 por
C A 'R TA, outros caminhos. Efcripta em- ~ladrid, a

Que Sua MagfJlade ~rcre,,'eo ao Colleitor, }. de Fevereiro de 16 37.
aàvertindo-o, de que naô devia jazer
procedimento, que encontrqjfe a obfer
vancia dçJta Ordellaça'Ó.

Liv. p. daSupp1icasaó , foto 242 .verf.

Eu~fe-me conta, de qüe em Do
mingo de Ramos do a!1no paf
fado de 1636. mandaRes pu

blicar nas Igrejas deJfa Cidade de Liíboa
hum EdiélaI eontra as peifoas,que denun
ciavaõ de Capellas, 'lue pofsuem alguns
Mofl:eiros, e pe{foas Ecclefiafiicas ; e ha
vendo eu viRo o que fe contênl no Edi
él~l, de que fe me enviou acópia, me pa
receo dizer-vos que' tivefies nttita mate
ria differente procedimento, do que fe ef
perava de vós por Miniflro de Sua San
tidade, de quem eu fou taô devoto,e obe
diente filho; e que, [e ácerca delIa fe vos
deraõ algumas informaçoés, foraõ ml1Y
erradas: e pofio qo fer eIte Ediélal con
tra huma Ley praticada por decurfo de
tantos annos , fem contradiçaó alguma, e
paífada em ordem á confervaçaó deífe

.R~yno, e bem da mefma Igreja, a que
fempre eu, e os Senhores lteys,meus pre
deceífores , attendemos, como Protetl:o
res , ~ Defenfores feus , e que tantos 1t~r-·

viços lhe temos feito, ficava dando lugar
a tratar do remedia d.e!ta força pelos
meyos, que o Direito, e coflume permit
tem;com tudo para mayor jufiific-aça5 dif.
fo mandei ver a materia por muitos Theo
logos, e J urifias dos melhores defia Corte~

e havendo-me conformado com o que a
todos pareceo, vifio que havendo-fe. p.(pe
rado tanto tempo, que conhecefTeis o er
rO,em que cahifles,e naõ deftflifles do vof
fo liltento,podendo ufar de outros meyos,
li as Leys perIJ1ittem''luiz antes pelo amor,
e refpeito, que guardo a Sua Santidade, e
a feus .l\triniflros, encommendar-vos nlui
to, como o faço por eflaCarta, que repo
nhais o Ediétal referido, e tudo o mais que
nefl:e n~gocio houverdes feito, na fórma,
que eniendereis da Princez.a lVlargarida,

N.I.

,-. ,

t

,



CARTA
Para (j RegedorJohre a meJma materià.

Liv. 9, da Supplicac:;aõ, foI 2~.

O Anno palTado de 1637. vindo-me No)'.
huma Confulta do Defembargo do

Paço, 'e do ConCelho de Eftado deífe
Reyno com voifo parecer, que tratava
dos exceífos, que havia commettido o
CQlleitor de Sua Santidade, que reGde
l1e{fa Cidade, ácerca de n1eus Vaífall09
Seculares; que denunciavaó , e poífuiaõ .
_Capellas , e Anniverf:lrios , por ferem ac-
Guirid08 pelos MoIteiros, e Igr.ejas, e peCo
roas Ecc1efiafiicas, contra a prohibiçaõ
das Leys deífe Reyno; e em efpecial
contra o que di{pôen1 a Ordena<;aó do
Li'V. 1. Tit. 18. ConG~rando a qualida.
de, e in1portancia do negocio, Cendo viílo
no Confelho de Portugal, qu~ refide neíla
Corte, o mandei ver no meu Con{el.ho
Real de' Canella;e ultimamente em huma
Junta de peífoas doutas, Theologos., e
J l,1:iílas , na qualJunta foi tudo examina
do , e conferido diver{as vezes,con} gran
de attençaó, conformando-me com ç·que
havia parecido ao Defenibargo do Paço,
e Confelbos, que era fer aquella Ley boa~

j ufia, e válirla , e. eíl:ar'ob{ervada, e prati.
cada por muitos annos neífe Reyno ge
ralmente em todos os bens,.que por com..
pras, pagamento de dividas, Capellas , e
AnniverCctrios, ou por qualquer outro ti.
.tu1o acquiriífem, ou retiveífem os ditos
,MoHeiros, Igrejas, e peífoas Ecc1efia{H-

. V C~

•

Ao -1.Jivro/egundo das Ordenaçoés; Tit.1S. 1$ J
iro me etlaõ annullando minhas Leys que materia taó grave requeria, que naó o

I tempo, que mais Cerviç9s faço á Igre- ha poRo de melhor condiçaó,. antes'hav~
J ;'~ p-~ queJe veja a jufiifica,aó, com rá dado mais: animo ao Colleitor, pare..
q e quero fe proceda conl os Minifiros cendo-lhe que a .tardança no remedia

Sua Sa~1tid~de, reColvi que a9 CoBei- nafce de duvida a feu refpeito , ou de ou..
t r fe .9rdene que reponha logo ~ Edi... tras caufas, com que Ce ha peyorado.; e fe

.al, e tudo o, mais, que nefle negocio ·ti.. fe tardaífe? Ce difficultaria mais fua exe
ver feito; e lho ·direis pela v~a,que vos·pa- cuçaó: e ao Colleitor .mando efcrevet a
r cer melhor; dhanhando-1he muito o Carta, que cQm efia fe vos remette, para

aver publicado o Edi6l:a1 em dia 'de Ra.. que lha fa~ais dar.; e juntamente fe vos
s, quando toda a gente efiá nas Igre- . envia a cópia .della, para q.ue vejais o que

J s, occaíionando perturba-Ia na paz tem.. contêm. N'o{fo Senhor &c. Efcripta em
oral, e .e$iritual j e ufar nelle de pala.. lVladrid em )' de Fevereiro de 1637.
Tas indecentes, e efcanda10fas; e u1ti· O Regedor da Cara da Supplicaçaõ
amente querer annuIlar huma Ley tae; ordene na parte, que lhe toca" que fe faça
raticada' por decurfo de tantos annos ,e o que Sua Mageílade por ena Carta man

·uflifl.cada pelos Doutores, que e{crevê.. da. Litboa a 10. de Dezembro de 16)8~

......~.ó fobre ~. materi~,con{ervada por todos Com Ruhrica de Sua Alteza.
s Reys, meus predeceífores, e por mim;
pprovada' por hum Pontifice, e confen
ida por to.dos os mais, e pelos Colleito..
es, que ha .'havido neífe Reyno; e di..

zendo-lhe tudo o mais, que a efte intento
fe vos offerecer'; 'e naó querendo o CoI..
leitor cumprir, e fazer o que fica referi..
.do ,. oedenareis que fe ufe com elle do que
o Direito, Cofi:ume, e Leys deífe Rey
no permittem; pois ahi, como nos n1aís
Reyno~ da ÇhrHl:.andade eItá em obfer..
vancia o ren1edio das forças, até. chegar
ao ultimo,que""EI-Rey Dom Filippe,th~u

Senhor, e Pay, que haj.a Gloria,por Cana
fua de 4. de Mayo de 161 I. tem manda..
do naó fe chegue com os Colleitores , [e
naó dando-lhe conta primeiro,como ago.
ra fe me deu; e Ce naó banar tudo, Ce u1a..
rá da maó , que o Direito, e Coftume me
haó concedido, como Rey, e Princepe

·-Soberano, para deitar de meus Reynos
aos Eccleíiafiieos, nos cafos·, '.lue tendo
elles obrigaçaõ de obedecer, e cumprir o
que Ce lhes manda,como nefle, o naó fa
zem; o que tudo Ce poderá executal~ üa
ultima defobediencia do Colleitor, fe per
feverar , e períiftir em levar adiante o f~u

Ecl.iâal, e naó o repufel' , caminhando
pelas n1eyos Juridicos, como e{pero do
vo{fo zelo, e da inteireza dos Miniflros
(feífe Reyno, que o faberáó obrar;fe bem
naõ poffo deixar de vos dizer, para q~
lho advirtais, que em negocio de tant~

importancia fe ha procedido 'ahi com al
guma froxidaõ.) e:aioda mals efpa~o , do

Li.,. II.



•

•

V·' I aConfulta ~o De[embarg?do Pa- N.z.
~ ''10, que envlafies com a Carta de

28. doprefente, fobre as Capella~, qpOl
suem os Mo11:eiros de Religioíos,e con~-

. . derando

•

,. .

•

I) 4:: Col1ecçaõ II. das Leys' Extra1)4gantes;'
cas, contra a prohibiçaô daquelIa L-ey; e meu ferviço, e a quietaça5 do Rey
conformando-me com as ditas refoluçoés, Hey por bem, e mando que o Rege~nA.

e Confultas, refolvi entaó-que fe efcre- da Cara da Supplicaç,~õ, logo 'f\-I~ 1 C •

veífe ao ColIeitor a Carta, qüe fe 'w>s en- ber eíl:e Dec-reto,chame aos Juizes,e Pro·
viou em 8. de Fevereiro de 1637., deque . curadores de minha Corôa, e Eazenda, e .
com efta Ce vos envia a cópia, e da que lhe orçIene da minha parte r€colha..õ CJuaef..
naque11a occaíiaó fe vos ercreveo : e para 'luer defpaclios, que (e hajaõ dado fobre
que naó haja mais duvida neite negocio, eRa materja de Capellas> que fe poífuaõ
e confl:e de minha Refoll1çaó nos Tribu- pela Igreja,Qu pelfoas EccIdiaflicas, def-
naes delfa Corôa, vos encarrego muito de o dia, que tom i poIre de~a Corôa,enl
que, tanto que receb~rdes efl:a Carta, a diante; e refiituaô {em dilaçaó a Capella
façús copiar com as duas cópias referi- fobredita aos Capellaés da Sé ; e naô dét:
das; e as de todas tres façais que.fe re- {em até outra Ordem minha defpacho
nlettaó ao De{embargo do Paço, Cafa da aJgl1n1 {obre efla materia ; para o qll~ d<í
Supplicaçaõ, e aos mais Tribunaes, lla novo os hey ,por inhibidos,advertindo quê
fôrma col1:umada, para que nel1es confie me 11uverei por muito mal fervido delJ~s,

a todo o tempo da dita ~efoluça6 , e do fe me con{tar que fazem o contrario. Em
tempo, em que a tomei, qu~ foi nos ditos Lilboa a 2. deJaneh'o de 1'651. REKlIIIII~""

8. de Fevereiro de 1637., para que a dita
Ley, e Ordenaçaô mfe cumpra, guarde, e TI T U LO XXVI.
execute; porque a I como he jufto guar- . ~

dar, e cumprir fcus privilegias á Santa Dos Direítos Reaes.
Mqdre Igreja, affi tambem he razaô con· A §
r. d R & o .17·lcrvar os os' eynos c.

Em Carta de Sua lJfagefiade de 24. D E C R E T O,
de JVovembro de 163 g. Em que fe determinou queJe na'Ó admittiJ!e

D E C R E T '0 demmciaçqô de CapeI/as, que ejtívelfeln

S h "f1.",J d C II 'I· já incorporadas na Corôo.o re a re.;"ltuu;ao as ape as as grqas_'
Liv. lO. da Supplicasaõ ,fo/. 202-0.

N .4. F Ui informado que no Juizo dos fei- >- - .
tos de minha Corôa da Cafa da Sup- O Regedor da Cafa da Supplica- N.J.

plicaçaó' fe déraó defpachos. pa~a .fe to- . ça6 ordene que nel~a Ce ~ome
.mar po{fe de huma CapelIa , mfiltUlda na Alfento, para daquI por dIante·
Salita Sé defl:a Cidade, por huma foâa fe naô admittir mais denullciaçaõ alguma
Fialha; e que eflando de polfe della os de Capella incorporada na Corôa,pofto q
C.oreiros,ou CapelJaés da Sé, foraó priva- Ce ~eclare dlar já mettida nella;advertill
dos, com pretexto de a dita Capel1a efiar do ao Juiz, e Procurador das Capellas te-
julgada. por perdida para a Corôa no tem- nhaõ cuidado de mandar Caber todos os
po do interdi8:o, que por eíl:a cau[a pôs annos as qeílaó incorporadas n~Corôa,e'
nd1:a. Cidade o Colleitor Ale){andre Ca-. quem as pofslle,e por que titulo; e naó o
firacani, Bifpo de Nicaílro; e porque o moílrando, [ç tome logo potre del1as, por

.fundan1ento , com que o Vice-Colleitor, fer affi conforme a Direito. I~iíboa 17. de
'luando tomou polfe de!l:a Cotôa,fufpen- Julho de 1679. Com Ruhric{J d~S.Alteza.

de~quelle interdiél:q , foi por .ce lhe pro-o C A R T A
n1etter da minha parte fe {ubRaria pela de E '"'fi .1. '"' l M'I;'/1 op"fr,(J.1e. M"" ri ' d' m. li eorl1en(J CJ nenllllnJ l11!Jf..r flu' (lI -
meus ll1InrOS em qualquer proce 1- . (' "II I ji ." ;. b ]1 "' mmcwr ,ape a (J gUina por 1, nem por
n1ento 10 re ~que a matena, ate que a . . t .0 ~ff,

-duvida fe refolveífe, e tomalfe aífento en- ln erpoJ,,(J p~oa. ,
t

· M" 'fi d S S 'd d Liv.dos Regifl:. das C:~peJ. da Corôa, afti!.19.verr... re meus mi ros,e os e ua antl a e,
"que atégora naó houve lugar de fe tomar;

n"" ,..,e por ena razau, como por outras, nao
,~eyiaõ meus l\tliniH.ros innovar em nego
'~~io de taó. prej L1diciaes confequellcias at . ...---........

•



..
Dàs Jugadas.

Ao §.. 29~

D E C R.E T 0,
Em lJueJe declarou qllaes deviaõfel' os pr:.

vilegiados para a iJel!çaó do pagament(J
das Jugadas, e Oitavos.

Liy. q. da Supplicac;aõ ,fi"t. 60.

SEnd~.me pI'e~ente a grande diminLl.~ N.J.
. çao, e abatimento, a que fe achao

reduzidos ( principalmente no AI
m~~atifado ge Santare~) os Direitos

V 2 l)..e

Endo-me prefente pelo Juizo das Ca~

pel1as da Corôa qem algumas ~aufas;.

Sue nelle corrêraó, [e tinhaó COlltfover-
L:v-II"

..Ao Livro [egundo das OrdeJíaf'oés, Tit. 26. 15,
derando a matei-ia deIla,me parece,o dizer- tido ,/e huma Carta d'EIRey de Cafiel1ª
VI s,que fora conveniente, que antes de fe de 28, de Septembro de 1629., expedida
J1i~zer por Ordé daquelle Tribunal {obre a Commi{faó das Capellas da Co~

a i10tificaçaó para 08 Provinciaes, e Süpe... rôa, devia tecobfervancia 1e fe a prohibi~

rior s das Ileligioés enviarem a eIle o rol, çaó de denunciar fora fómente reílriél:a
e titulos de tod'as as propriedades, e fa- aos Miniflros declarados na dita Com
zen a que tem, e licenças minhas,"Ce me mHfaõ, ou Ce era geral', e devia compre·
dar: conta deIla , viaa a qualidade da ma- hender a todos; e que tinha havido gran
teria. E porque a Commi{faó dar; CapeI.. de controverGa fobre a intelligencia,e ob·
las, que, tenho dada a J.\fanoel Alvares de {ervancia da dita Carta: e defejando evi.
Carvalho, he para aquellas que andaó tal' aos meus Vaít1110s a moléfria, que
ufurpadas, ou eaaó vagas por falta de comGgo trazem as demandas, e materias
Succe{fores, qhaviaó de Cucceder nelIas, duvido{as; Sou fervido eílabelecer, e pro..
cuja Provifaó me pertence como de bens hibir, que daqui errl diante naó po{faó de..
vacantes, ordenareis, que nefia conformi· uUnciar por vaga para a Corôa nenhuma,
oade [e proceda naquella Commiífaó, por, CapeIla oJuiz dêllas, o dos feitos da Co-
quanto a materia dos Religiofos naó po- rôa, e Fazenda, e Procurador, nem ou'

~-.de 'em polfuir bens de raiz {em licença tro a]gum Miniílro, que por razaó de feu
minha, toca ordinariamente aoJuizo Or- cargo contraha certeza deJuiz, ou Pro.

inario da Corôa, e ao meu Procurador -curador das ditas caufas; e a mefma pro·
della; e offerecendo-fe denunciaçaó de· hibiçaó de denunciar femelhantes CapeI.
alguma CapelIa , em que fe tenhaõ intro- las fe extenderá para o naó poderem fazer
d zido alguns Religiofos contra a fórma por interpoaa peífoa', nenl por feus cria·
da dita Commi{faó, [e me fará Confulta, -dos, ou parentes por fanguinidacle,ou am..
q e enviareis com vo{fo parecer. E hey nidade'; ainda que fejaõ em remoto gráo:.

r. bem, que de mais dos Defembarga- e efta ll1inha Re[oluçaó [ou tambem [er
dores nomeados para a dita Commilfa5 vido, que fe guarde,e tenha força de Ley,
das Capellas, entrem nelIa os Defemhar- {em embargo de naó fel' pa{fada peIa
gadores ManoeI Coutinho, e Fran..ci[co Chancellaria: com declaraçao , 'lue naó
de Andrade Leitaó ; e que nenhum dos conlprehenderá as caufas , que efl:.iverem

efembargadores , e MinHhos ddla Cõ:' já em Juizo; porque e!tas as determina
, iífaó po{faó denunciar para fi, nem para ráô os Juizes , que o foraó deIlas, como
feus criados,ou parentes dentro do quarto lhes. parecer juíhça, fem attender a ef1:a
gráo Capella alguma por {i, nem por in· nova Difpo{içaó. O Conde Regedor o
erpb{ta peffoa; por quanto he minha ten- tenha entendido, e neaa conformidade
aó, qneHa materia fe proceda conl toda .0 faça executar. Liíboa 5. de lVIarço

a independencia, e jufl.ificaçaõ neceffiuia. de 1709. CjJ./Jl Rubrica de Sua MagVlade.
E para tomar refoluçaõ nas CapeITas pol:

uidas por ReJigiofos, que aél:uaImente T I T U L O XXXIII.
fraó denunciadas, me enviareis a rela- .

ç' Õ, que vos mandei pedir, com toda a
c areza, e diítinçaõ., Em Carta de S.Ma
gejfade de 28. de Septembro de 1629-

D E C R E T O,
m ljue Je determinou que naõ plld~jJe de..
1111l1Çifzl' Capel!as vagas Minj/lro al
gum, if pqjJa contra/ár certeza deJuiz,
nem porji , nem por .interpojta pifoa.

Lív. I L da Supplicac;aõ, fvl. 182.

,
...
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PEla noticia, que tenho do de{cui- N.r.
do, conl que alguns lVliniíhos

. de Jufliça , a que por morte dos
Donatarios. tocava tomar po{fe dos bens
da Corôa, que por el1es vagáraó , deixan
do-os gozar a {eus filhos muito tempo
depois, fem confirmarem as doaçoés,
contra o que pelas Leys do Reyno eraô
obrigados ;. e convêm remedia-lo, de ma
neira, que o erro naó paífe adiante; ad..
virt.a o Defembargo d'o Paço da ·minha
parte ao. Procurador da Corô~, e. Cor-

, regedores das Comarcas, do que a ..Orde
naçaó, e Eailo di[põem ácerca do que
cada qual delles deve fazer por falle
cimento dos Donatarios: e achando que
na materia houve omi{[ló , lho e(hanhe
pelo prejuízo, que o direito da Corôa
com a falta de diligencia neGa parte
ficará recebendo. AIcantara, em 5, de
J lJJho de 165 I •. Com Rlibrica de Sua :A[1íl"
i~a~~ . .

156 Collecçaó. II. dos Decr~tos , e, Cartas,
Reaes das :rugadas do paõ, e Oitavos, gar os ditos pireitos , embargará perante
do vinho, milho, e linho, de forte que o mefmoJuiz do Tombo, por reílituiç õ
nao chegaõ 'efl:es .a cubrir' o pagamento as fentençás, porque affi confeg '. ,.,.J ~il.IJl'l~~~••

dos Filhos da folha; e ifto pela má obfer- ta ifençaõ ; appellando das qu~ [e proferi
vancia das Ordel1açoes do Reyno, e Re- rem contra a Corôa para.o J ui,:Z; dos feitos

. .' ~

gimento das mefmasJugadas; e fobre o della da Cafa da Supplic,açaõ. O Chan-
exame dos privilegias, com ti fe confegu,e cell~f'~da diq CaCa, que ferve de :Rege...
a ifençaõ dos referidos Direitos, l1~m {e. dor, o tenha affi entendido, e o faça exe~

averiguarem os cafos , e termos, em qu~', cutar, fem embargo de quaefquer.~eys,

fe devem praticar, declarados pelas Sen- ' Régimeiltos, ~ Ordens, 9u Refoluçoes,
tenças proferidas no Juizo da Corôa, cuja que haja em contrario, mandando regifl:ar
oblervancia requereo o Procurador della efte Decreto nos livros da Rel~çaõ,. e dar
no ConCelho da minha Fazenda;, e para delle cópias aos Juizes , e Procuradores
que {e regiflaíIem no dito Almoxqrifado, da Corôa, e minha Fazenda. Liíboa, a
e {e fouoeJ1e como {e haviaõ de praticar 24. deJaneiro de 1742. Com R!ihtica de
t>$ ditos privilegias, {e pa{fou lVlandado Sua Magejlade.
ao Almoxarife pelo mefino Confelho em
29. de Novembro de 1729" e (e.m ~!TIbar

go di{fo , ,ainda continúa a me{ma defor-.. 'T I T U L O XXXV.,
clem no' exame, e regifl:o dãs ditos privi- . "
legios, fendo ainda mayor a que fe pratl~ Da 1rlan~lra, quefe tera nafuçcef

, ta na ifençaó dos Oitavos, a qual conCe- . faõ das terras, e bens da, Corôa.
gue~ p~{foas.peaês por i1af~~mento,etra- . - . 'Ao §. .
to, Ju!hficando que fe tratao , como No- : 5 .

. . bres ~ 'e que' teul befta, em'que andaó a.. D E C R E TO, .
cavallo', que müitas vezes {ó confervaó Em qúeJe ma'l1dou recommendar que os lrli·
até confeguirem a pertendida ifençaõ,que /li/iros tomajJem pqjJe dos hens da Corôa,
facilmente fe-lhes julga, por {e naõ impu- ljuando vag'!J[em. .
gnar a rua injuíla pertenç~õ, naó fendo Liv. 5, do Defembargo do Paso,/o!. g'l.
ifemos do fobredito Direito na fórma de
minhas Ordenaçoés, nem ainda os CavaI
leiros, que naõ tiverem Sobre-Alvará,que

. os e{cnfé de o pagarem, ou forem Efcu~

deiros daqueUas pe«oás,que os podem fa~

zer, e tiverem as mais qualidades declara
das pelo Alvará de 6.' de Abril de -1 53 8. ;
e para que fe evitem as referidas deCor
dells, e fraudes, em prejuizo de minha
Real Fazenda,e Filhos da folha; Sou fer-

',;vido orde-nar, que no exan:ie, e régifto dos
ditos privilegias fe obfervem inviolavel
nlente as Orderiaçoés, Regimentos, e
Sentenças, na fôrma requerida pelo Pro
curador da Corôa, e a declaraçaõ do di
to Alvará a relpeito dos Oitavos; fazen
rdo-fe exame de huns, e outr<?s privilegias,
na fórma ordenada no §. I I. do Regimen
to das J ugadas, com affiftencia do Juiz do
Tombo dos bens da Corôa da Contado
ria da dita Villa, ou dê quem {eu cargo
fervir, e do Procurador delIe ; e fendoehe
informado que algumas pe{foas tenl fido
indevidamente julgadas. por ifentas de pa-

,

• ,
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'TITULO XLVlo. "

QJle as pefoas, que tem poder eYc.

DECRETO
S'ohre a meJma materitl.

Liv. 2. dos Decretos do Paso ,foI. 107.

O I?efembargo do Paço tenha enten... N.2.
'. dldo, que nem em Confultas, que a

Mera me faz, nem em Officios,que aPre..
ftdente, e os Miniftros della proven1 [em
fel' por Confultas, ha de entrar par.ente
aJo'um, que o feja dentro do quarto g~'áo,

de (1iniíl:ro da 1:efa, nem os criado ,que
bouverel:n !ido, ou aa\lalmente o forem.

, E fique

POr muitas vezes poder acontecer, N.I.
que entre os OppoGtores aos Df.
ficios hajaó alguns, que entel1-

daõ que os pro.v{dos neIles lhes faraó
preferidos' por ferem parentes, ou criados
àe algum dos lVIiniíhos do Tribunãl , em .
(jue fe tratar do provimento, Guerendo
atalhar efia pre[umpçaó, tanto con'tra o
credito, e opiniaõ dos Minifiros, que me
fervem; e para que as partes venhaõ no
conhecimento, de (jue fem outra caufa
mais, que a J ufiiça, fe vota no mereci
mento de cada hum, e naó por outro ref..
peito particular; Hey por bem, que nos
Offieios, que fe proverem no De[embar..
go do Paço, (e naó con[ulte parente de
Miniího do mefmo Tribunal, dentro do
quarto gráo , nem pefioa, que tenha fido,
ou feja aétualmente criado dos me[mos
Minifiros; advertindo que, quando enl
Confulta [e me proponha fujeito, em que
concorra alguma defias circumftancias,.
n1e haverei por mal fervido de Ce naõ ob..
ferva.r pontualmente efia Ordem, que a
Mefa man.dará regiílar nos livros della.
Li{boa 3. de Agaito de 1679. Com Ru..
hrica de ua lvIagçfiade.

A' Rubrica.

D E C· R E T 0,
. Em queje determinou fj fe naó confitltqjTe

para· OjJicio algum criado aélual, ale.
'Jue tenha)ido de algum DeJemhargador,
ou quefeja parente ate o lJuarto gráo. "

Liv. 2.dos Decretos do De[emb.do Paso, foi. 38.

TITULO XLV.

Li'V.I.dos Decretos do De[emb. do Paso,fot. 237'

En que maneira os Senhores de'
, Terras; ufaráõ ,da J urif4íçaõ; if

,por EI-Rey lhes for da4a.

Ao §. 41. ~

, DECR.ETO,
Em queJe determinou que os Mil2iflros á(J

Injantado je-teputqjJem como os da Co
rôa pa~a ferem deJPachados com adia/z·
tamento correJpondellte ao Jeu mereci..
.menta.

Or parte do Infante, meu muito a~

. mado, e querido Irmaõ, fe~me re;
prefentou que nos feus Lugares

.fê p'adecem grandes faltas na -adminHha
ç ó da Jufiiça , por naó haver Miliiíl:ros
I trados, que queiraõ hir ás fuasJudicatu
tas, e Ouvidorias, por quanto aquelle fel'
viço fe naõ reputa como o da Corôa,para
{Das melhoras: e porque álem da mercê,
que defejo fazer aos que fervirem ao In
fante, devo applicar todos oS'meyos, 'para
ue em todas as partes de n1eus Reynos
eraln1ente haj a os Minifhos, que con
em para fe.f:1.zer jui1:iça; Hey por bem,

llue os Letrados, que fervem nos ditos
Lugares, eíl:ando approvad'os para meu
erviço, fe repu tem elles como os mais

da Corôa, para que.conforme a [eu predi
camento , e aos procedimentos dos ditos
Letrados, [ejaã defpachados por mim:
o pefembargo do Paço o' tenha entendi
do, e fique iíl:o a{fentado. E porque de
reCenre falta Ouvidor para Valença do

Minho, e Manoel.Rodrigues Falcato Ce
offerece para hir fervir efie cargo, e tenl
já fervido 'duas Judicaturas; Hey por

em, que fervindo a dita Ouvidoria com
atisfaçaÓ', e fendo outro-ii approvado
ara meu ferviço, feja cónfllltado em

huma Correiçaõ, ou ProvedoriH ; o que fi.
ará em lembrança para affi [e executar,
e1.i lhe fazer mercê. Em Lifboa a lo. de
ezembro de 1665. Com Rubrica de'

lia MagrVlade.

•
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LIX..

A' Rubrica ..

TITULO
.Dos privilegios dos Defelnbres

•

A' Rubrica.

D E C R E T 0,
Em que fedeclaroll que os C071Jelheil'os', t

Secretarias de Guerra gozava'Ó do prj~

vilegio de Deftmhargadores.
Liv. roo ua Supplicasaú ,to!. 74, vere

POr fazer mercê aos Confelheiro5; N.1
n c Secretarias, que me fervem no
.' . nleu Confelho de Guerra,hey por
bem conceder-lhes, que gozem dos pri~

• rvilegios,

D E C R E T O;
Em que fe determinou que os Capitai$ mo

res nas eleiçoês, e oüos Militares ha1J.
de ter oprimeiro lugar nas Call1aras~

Liv. 5, do Defembargo do Paso ,tol. 223' '

TITUL-O' XLVII
L?a' :rurifdiçaó dos Capitaés ~C,-

N o anno de 17 11 • pertendeo o N .
Capitaõ m6r de Coimbra An- .1.

tonio Luis de lVIeHo ~ Soufa,
primeiro lugar na Camara" quando fe fi·
zeífem eleiçoes de Oflicios da Ordenan-
ça ; e oppondo-fe a Camara de Coimbra,;-
enl cQnfulta do Con[e1ho,e do Defembar..
go do Paço, feita na repartiçaó da Beira,.
foi Sua Mageila.de fervido tomar a refo
luçaó feguinte: Affi na Camara de Coim...
bra, con10 nas mais do Reyno devem 'ter
o primeiro lugar os Capitaés m6res, quan-
do forem a elIas para affifl:ir ás eleiçoés , e
mais aétos Militares, como differentes ve-
zes tenho refoluto em femelhantes difpu
tas.' A lVlefa o faça affi executar. Liíboa
5. de Julho de 17 12.. Com, Ruhrica d~

Sua Mage•.

•

V-~ I huma Confulta do Confelho de
" Eíl:ado , que veyo càm Liíl:a de 19.
'àe Fevereiro do anno paífado de 16,).
tocantes, a materias da India, fobre o que
efcreveo o V édor da Fazenda daquelle
Efl:ado ácerca dos Oflicios, que o Vice-'
Rey delIa proveo em feus criados, con
tra a minha prohibiçaó ; e" fui fervido ap·'
provar o que pareceo ao Confelho de
Eflado, com que vos conformaRes; ac
çrefcenrando-fe, 'lue dos criados, que affi
() v~ice-Rey .proveo contra minhas 01'
çens, fe cobrem os ordenados, que levá..
raó; e qefl:es.provimentos fe dêm em cul
pa aos Vice-Reys ém fua reGdencia &c.
em Carta de Sua Mage .de ) .de Fevereiro
de 1640 •

t 5S ·Cotlecçaó II. dos· Decretos; e Cartas,
E fique advertido o DeCembargo, qquan· ticará. n.as ·Confultas em par.entes, ou c:ria~

do em Con(ulta fe proponha, 9U em Ofli.. dos aétuaes, pofto que uaó fejaá de 0-'

cio fe proveja fujeito em quem concorra meaçoés. ° Defembargo do~,
alguma das circumíl:ancias i'eferidas, me vendo-o entendido affi,proceda nefia con~

haverei por mal fervido de fe naó obfer- formidade daqui em diante. Enl Liíboa,
var pontualmeilte efl:a Ordem; ~ dl:e De.. 22. de Julho de 1642. Com Rz!hrica de
creto fe porá no- Regimento do Defem.. Sua Moge• .;.'
bargo do Paço, para que em nenhum tem..
po delle fe allegue ignorancia,e fe execute
(:0111 toda a exacçaó. Liíboa em 2. de
Septembro de 168). Com Ruhrica ~de

SuaMag~. _ ' ' L

. C A R TA.,
Em que Je mandou. dar em culpa ao Vice~

, Rey da Il1dia o ter provIdo Oficias em
- feus criados. ' -

Liv. 5- do Defembargo do Paço ,tol. 39. '

.~

D E C R E T' O,
Em quefe determinou que, qUalzáo os Mi

lljfiros votarem. em parentes dentro do
'Juarto gráo , ou criados aétuaes, decla-:
rem, logo que ofao.

Liv. 5. do Defembargo do Paço,fol. 56.

N .4. P Or convir a meu fe~viço 'lue eu te
nha inteira noticia de todas as cir

~un1fla:ncias, com que nos Trib~naes fe
-, me' con[ultaó fujeitos para os cargos ,.<Of

jicios, e outras quaefquer occupaçoés-;
Jley por bem, e n1ando que, quando os
,Miniflros votarem em parentes feus deu
~ro do. quarto gráo, ou criados aétuaes,
peclarem qqe o faó; com advertencia

f Rue, occultando-o, incorreráõ eril perdi
menta de [el,JS- Officios: e o, me[mo fe pra-

r------_

-



Ao principià.

D E C R E T 0,
Em 1ue ft declarou que nos manti!11eTitos '

dos DeJemha;-gadoresJe lia'Ó podia fazer
retel1çaéJ, nem ainda para as necejJida
des da Guetra.

Liv. 9. da Supplicasaú ,/ot.282. vere

v40 Livro Jegundo ,das Ordenaçoês; Tit. )9·1 )9
vi! gios, que tem pelas Qrdenaçoes o Re- ihfefla6; para o que muito ju!lamente,'aS

,. ge ~~; e ,Detemb.argadores da Cara da cbntril5uiçoés fc ordenáraó , e por ilfo to
SUh:, isaç,uõ , e os mais ~ribunaes 'J e Mi- dos [e offerecêraú a dar-décima com mui..
111 ros deClarados nas ditas Ordenaçoés i to boa vontade, de ruas fazendas, e com
O egedor o tenha entendido, e lhos fa- effeito a déraõ , e daráõ tudo o ql:le ell'ls
ça guardar Das occaíibés, é te~'npos, em' valem, para que Volfa l\tIagefiade ; que
ql1 'p,eIosr~itos l\tlinHhos lhe fOÍ" requeri- para nos libertar fe refij~uio a efie Rey
do. E~ I ..Hboa a I ~. de Agaito de 1655. no, reja melhor fervido, os defellda,e con
Com Rubri'dl de Sua Mage• ferve nelIe com as felicidades, qdefejaõ.

Porêm os quarreis 'naú devia fer tençaó
de Voífa .l\lageG:ade, a tanto mãdat guar
dar,e obrervar as Leys dos Senhores lteys
(eus predeceífores, fe tomaífem, nem que
de11es re tiralfe décima. fOl'que, Senhor~
ha Defembatgad~tes~ que naõ tem outro
dinheiro, de que vivaõ, e mantenhaó fuas
caías; e fãmilia; e ferá forçado perece
rem; ou 'deixarem. corromper-fe com da..
divas,e emprefl:imos, para fe remediarem.
PJ;incipalmente, que o que fe lhes dá foi
taxado ha muitos anno"s ,e no tempo, em
que as couías valiaõ menos, e fe gafiava
pouco; -e porque depois molhou a expe..
riencia que naó baG:ava"; fe propos mui..
tas vezes, (]ue fe lhes accre[centaífe a
mayor quantidade, para viverem abaG:a...
dos, ifentos , e fem refpeitos ; e ifio he o
(]ue. efpetaó que Volfa Magefiade por
fua grandeza, e ·muita J llfiiça, faça; como
[e puder tratar das coufas nlenores; e que
por agora mande V oífa Mageítade decla..
far que ~ Ordem, que paífou, e qualquer
outra, que fe paífar ao diante, naó com..
prehenda 'o mantimento dos Defembar
gadores ; e que o The[oureiro lhes pague
por inteiro; (em tirar delle décima; atten·
dendo ao pouco,que importará, e ao mui4
to,q poderá dam11ar pelas razoés referi as.
Da Relaçaó a 2 ~. de Janeiro de I 642~

() Coilde Regedol". Luis Pereira de Ca·
, firo. Gonçalo de Soufa de Macedo. Efie...

vaó de Foyos. Manoel Coelho de Vala
dares. Diogo Lobo Pereira.Joaó Pereira.
Domingos Homem de Almeida. ChriRo
vaõ de Abreu. 1vlartim Affonfo de Melo.
Goncalo Leitaõ de VafconceIlos. André, .

, Velho da' Fonfeca. Efieva6 Leitaó de
MeireIles. Jorge de Araujo ERaço. Fran..
circo de Mefquita. André Franco_ Am
broílo de Seque.ira. Lourenço da Gama
Pereira. Francirco Lopes de :Barros. ran
cifco de Almeida. Dl,larte Alvar d
Abreu. Thomé Pinheiro da Veiga. Va

I ntim

Edindo Os Defembargadores da Cata
da Supplicaçaó pagamento ao 'I'he

[o reiro da Alfandega pela folba, em que
vaó nomeados, lhes refpondeo q Sua lVIa
geftadc mandava tomar por empreflimo
hum quartel das tenças, juros, e ordena-

. <l s; e que por eG:a Ordem geral havia
ta. bem de reter o dos Defembargadores:
e que, porque efia materia he de qualida
de, que com ella fe encontraó as Leys,
ferviço, e tençaó de V olfa lVlagefiade,
pareceo reprefentar a V oífa Magefiade,
que.os Defembargadores n~ó ve~ceP1 Qr

denado, fenaõ mantimento para fua fu
fientaça.ó, e afli lhe chama a Ordenaçaõ
Liv. 1. TiL I. §.40" que porefiarazaõ

andou que nem pelas dividas, a que ver
dadeiramente foífem obrigados, [e pudef..
fl fazer embargo em feu' mantimento;
achando que era menos inconveniente fi..
e renl [enl pagar aos crédores, que fica
rem fem ter de que fe fufientar os que ad-

inifirao Juíliça, 'que convênl nao tenhaõ
falta, para a fazerem com inteireza. Pela

eGna razaó fe dHpôem em outra' Orde
l1a~aó Liv. 2. Tit. 59., que nem. para as
n~"ceffidades da Guerra fejaó -obrigados a
cOHtribuir; porque igualmente fe fufieilta
a Republica pejas letras, com que elles a
defendem das difcordias, e perturbaçaõ,
<Iue padeceria,. fenaô houve{[e Miniflros,
Gue com igualdade déiTem a cada hum o
feu, que pelas Armas, com que os Rey.

os' bem governados na paz fe di1ataõ",..e
fe"confervaõ contra os inimigos ,que os

N.2.



A' Rubrica.

D E C R'E T 0,
Em ,que' fi; etermilloll que ~avendo COlz!ze

cimento de .algum con!Il)'ór: ii·a,s rendas
d'EIRêy , fi poJJa'Ó fjlas remover, [em
embargo de iui'Óferem as partes ouvidas..

Liv. i I. da Supplicac;aõ ,/oi. 136. verf.

:~i6o 'Collec.çaõ 11. dás Decretos J e Cartas,
. ,

'lentim da Cofia de Lemos~ Pedro de Ca- T'} T U L O LXIII.
firo. Fernando de Mattos Carva1l1oí:1.

," , ti

Tenho mandado, 'que aos Defembar- Do privilegio dos Rend.r~s ,fEIRe- .
gadores fe pague o quartel, que de feus
mantimentos fe lhes havia de tomar; e no
que toca á ~é~ima deIle, na"õ ha lugar o

,que fe ped.e~· Enl Li{boa a 6., de Fevereiro
~e '1642. Com Rubrica de Sua Mage.

, ,

" I Ao §;I I.

D E C R E T O,
Em quefe declarou que oprivilegio de Def

emhargador na'Ó tinha lugar na meteria S· , (. " .
. dás Cm/de/ar/as. Endo-me prefente r que nas arrema· N

taçoés, contratos, e rendas Reaes .I~
Liv.z~dosRegiíL do Defemb. do Paso~/ot.I73-.verf. r. h 1

luccedia aver con uyos em pr~.

N ' 'N A deroga.çaõ geral dos privilegios . juizo de minha Fazenda, fui fervida em
·3·..l. em ordem ás Caadelarias foi, e he 29. de Abril do anno de I 692. nia~dar ao

~inha tençaõ comprehender o privilegio Confelho da Fazenda o Decreto da cópia
dos Defembargadores, fem embargo .Re inclufa, affignada pelo nleu Secretariodas
fe naõ ~ver feito efpeci.fica me.nçaó del.. Mercês, e Expediente; e porque nova..
leso 'AJunta o tenha affi entendido, para mente tenho ordenado a todos os Tribu..
fe praticàr, e declarar no Regimento. naes façaó praticar' o mefmo Decreto,
Lilboa 18. de Junho de 1681. Com Ru- pelo que refpeita ás ruas repartiçoés , o
hrica de Sua Mage

• . Conde Regedor o tenha affi entendido,
D E C R E T O p~ra () fazer executar na Re1açaõ nas

, . Sobre a mefma .materia, caufas, que. a ena forem fobre o mefmo
" hG' d particular. Liíboa 3· de Agoflo de 170).

Em que fe recommel1d~ a o jervallcla o. Com R.uhrica da Sellhora Raillha da Grnm
outro aCima.

Bretallha.
Liv. 13' da,Supplica<;.aõ ,[fit. Soo

l
~ Dr Decreto de IS .deJulho de 168 I., Cópia do Decreto,cle ~fifaz m~ça~acima..

~·4·, de que com efie h~á a c6pia,que bai- p Dr quanto vaó crefcendo os cóluyos
xou áJunta dos Tres Eílados, fui fervido nas arremataçoes dOi contratüs,eren
re\Togar o privilegio dos Defembargado.. das Reaes com grande prejuízo de minha
res, pelo que pertence .ás,CaudelarIas. ; e Fazenda, e das precifas neceffidades do
porque o Duque de Cadaval, meu muito Reyno, a que as ditas rendas faõ applica
amado, e prezado Sobrinho, 'e do meu das, para o que naó tem lido bailantes as
Confelho de Eítado, ~ quem como meu L~ys, e providencias, 'q nos Regiment06,
Eíhibeiro mór' tenho encarregado a ex-' Decretos, e Refoluçoes fe tem dado, por
pediçaõ das Ordens, que tocaó á admi-· fe ter entendido que,para fe .removerem-os
iüflraçaó das mefinas Caudelarias, me re-' taes contratos já arrematados, devemios
prefentou que na Relaçaó fe duvida dar Contratadores fer ouvidos;fobre o qfe .t1
á execuçaó o àíto Decreto; Hey por bem, zem as caufas Ordinarias,e naó fe cófegue
que efte (e cumpra inteiramente, na fór- o effeito,q convêmre ordinariamente fuc
ina, que n~lle fe d.~clara, fem enlbargo da cede qos mefmos , qcómettêraó os ct>ll

Ordenaçaõ Liv. 2. Tit·5"9..· §. 5·, que hey Iuyos, naõ fómente ncaõ fem caíligo,mas
,'por derog:1da para eile effeito~ O Chan- lograó os contratos, qindignamente arre·
. -celIér da CaGt da Supplicaçaó ,que ferve matáraó;Hey por.bem de de.clarar,q qual..

'de Regedor o tenha'affi~ntendido,e o fa- quer prova,ou prefumpçaó, que a arbitfiO
-ça executar: LHboa Occidental, a 24· de ios Miniílros-dó Cófelho parecer bafiãte
"A:bi-il de 1741 .' Com Rubrica de Sua Ma- ll'li'a fe remover o contrato, fe po{[a logo

, ·geflade.' .. haver por iemovido,fem,embargo das pal~
I'. tes nau

./

•
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tes_.naõferem ouvidas; porq cõ efia con- forme as Leys, e Direito: e no caCo de íe
ri. aó fe lhes arremate: e affi fe declare, rem07erem os contratos pela dita cauf.'l
pa1)~.~e~ha án~ti~ia dos 'l/orem Iança~ .de conl.uya, fe en~ende que haõ de perder
ii preJUlzo porem .das maiS penas, em.q as prop.mas, e..;.todas as defpeCas, que tive- I

pelos taes conluyos lncorrerem;para CUJO rem feIto. Lifboa 19. de Abril de 1692'
proce~imeinto entaô Ceráô ouvidos, c?n- Diogo de Mendonça Corte-Real.. .

~ ~ I l\tf
Da CoUecçaó II. dos Decretos ~ e Cartas;

-J

I T U L'O V.
Da Immunidade da Igreja.

.
Ao §. 7,

Juiz dos Caval1eiros; Ce o 1vlinHl:ro , que
fez a prifaõ, com o ·dito Vigario Geral? E
pofia em Mera grande em prefença do
so.r Regedor,Conde de Aveiras, a{fentou
Ce pelos mais votos que· devia fer prefen
te com o Vigario áImmunidade o Mini
firo Secular, e da jurifdiçaú Real; porque
a elle tocava mo{har, e defender que naó
havia feito offenfa á Igreja na prifaó , que
fizera, fendo eRa a difpofiçaó da Orde
naçaó, naõ obRante fer o Acoutado Ca
valleiro , e efiar ja remettido; porque elle
naõ era parte ne!le cafo, nem fe tratava
direltamente da rua prifaõ; mas antes da
liberdade, e Immtmidade da Igreja. E por
naô vir mais em duvida fe fez dle A{fen-

X toe
•

•

COLLEC·~AÕ ·111.
DOS

S S E N T-O S,
. QUE NAS CASAS· .

·DA SUPPLICA~AO,
"E RELAGAÓ. DO PORTO .

e tem feito, de/de oanno de 16o)., em que fe fez' a nova compilaçaó
das Ordenaçoés do Reyno, até o preJente anno ~e 1747·

Nova Addiçaõ ao Livro II. das Ordenaçoes,

T

S T A N D O reinettido ao
Juizo dos Cavalleiros Se
b.aftiaõ da Gama,q ~oi pre
fo nas efcadas da Capella
Real pela morte do D~r

~lanoel Gameiro de Bar- .
ros ; veyo em duvida, que

MinHhos haviaó de fel' os que fizeífcrll a
lmmunidade , fe o Vigario Geral,-corri ô
-. Liv. II~ ~

A S S E N T 0,
Em rf.fe reJolveo fí oJuiz Secular havia de

,!jJiflir,comoJuiz EcclgiqJtico ao aéto da
. lmmlmidade, e na'Ó oJuiz dos Caval/ei

. ';os, a qué!mm prefojá ç/lava remettido.
· ,~ Liv:2. dos Aífen tos da Supplicac;a5, foI. 2 I.

Num.I.· -



"102 ,'Collecçaó III.' dos. Afento~~ '. )
,to em 25· de Agoílq de. 166}. O Conde T T U' 'L XII
Regedor.. Antonio~da'Silva e Soufà. Jo:-' I ,O, ~
feph -de Mattos da Ve)ga. D~r Baptifia. Dos CÔlnendadores', e Cav"'?S &)lC.

,B.e1chior do Reg~ ~e Att~rade. Fran- , ' Ao §. I. '
cIfco da Cruz 'Frelre~~'ManoeI Delgado .' ,
de .M;attos. Joaó Cabral de Barros. Mat~ ,A S S E N TO'.,. ,
theus Moufinho,,'l Duart~ )Tas ~',HQrta Sobre, a lf~rma da remejJa dos .ieitjs d~,~"
Oforia. . l' . ,Capa/le17:iJ~.

" ' Liv. 8. tia SUpplicac;aõ ,fot.. I1z.
. ~~~~" E'M os 21. dias do mez de âulho d9 N.I.

Ao §. g. aÍlno de'-1611. na Relaçaõ, na.
A S S E N 'r O, Mera grande, em prefença do

Em que fi declarou'lue rJla Opdellaça~ do ~~r Regedor',.Dom Diogo de Cafiro I fe
,§. 8. Je ha de entender do Corregedor pôs em duvida', fe quan~o o Defembar
da Comarca, -aonde çJtiver a Igreja, e gadorJuiz dos Cavalleiros nos caros cri..
1100 do Corregedor de outra C01?WrCa, mes de algunsdelles pa{fa Precatorios aos
ainda que mais perto d/eja. Corregedores da Corte, pedindo-lhes re..

~Liv. da Efphera da Rdac;ai> do P01'tO ,foto zÍ. " mettqó os autos', -e o conhecin1ento das
,I caufas do~ ditos Cílvalleiros, tinhaõ eUes

N A' O primeiro ào mez lIe Julho de obrigaçaõ de os cumprir,eremetter"oufe•2. ~

I65}. vindo em ditv~áa .peranté,Q , er,a, neceffario ~virem os Caval1eiros dian-
S~r, Gov~r~ador .Don1 Rodrigo de Mene- te dos ditos Corregedores com excepçaó
zes, como fe dovia ~ntendef a Ordenaç,aõ - rleclinatoria?E fendQ ouvi~Qs os- Cerrege..
do Reyno no Liv. ;2. Tit. $. §..8. nas pa.. :dore~,fe determinou pela mayor parte dos
lavras, ibi: Ou ao Corregedor da CoTi1ar- Defenlbargado~es,a~aix? affigna'dos, que,
ca, 'lual mais perto rfiiver': e.alfentou-fe quando noPrecatorio doJuiZ dos CavaI..
pelos Defembargadores, abaixo affigna.. leiros vieffe inferta a Provifaó , por que
aos, que as ditas palavrás fe haviaõ de collilava otalCavalleito o fer;e ter Com~
referir á peíToa do Corregedor da Comar- menda, tença" ou mantença.da quantia,
ca, aonde eftiver a Igreja, em que feJaça que por Direito fe requer, para gozar dos
a Iminunidade, e'llando mais perto, que privilegi~s 4a Ordem; ~eviaõ os Coi'l~ege

'lualquer 'dos outros Miniflros primeiro dores de cumprir o tal Precatório,e 'remet
110meados no mefmo §. ,-mas na5 ao Cór.. 'ter-lhe o conhecimento da caufa, e autos;
regedor de outra Comarca, pofio qmais e houveraõ, que nefles termos havia a·no..

f perto fe ache; e que nefia fôrma devem toriedade-, que por Direito fe re~uer, em
fazer as Imnlllnidades,de qfall~ o dito §.,.. fe,me1hantes reIJ1iffoés, e aque nos cafos

. .o Juiz EccleGa!1:ico, e o Leigo. E pa-ra 'dos Clerigos requereo,e confiderou a Or..
flUÓ :vir mais' ém duvida,. fé maüdou fazer denaçaõ do Liv·. 2. Tit. -I. '§. '2) • , de que
'e{}e Aífento.- Porto, dia., mez, e anno, fe mandou fazer efl:e Affento, que todo~

ltt fi'pra. O Governador Dom Rodrigo. affignáraõ. Em Lisboa. O Regedor. Pe
'Pinheiro de Barros. Privado.' Campos~ ero Barbofa. Miguel de Barreira. Vic~n'"

'Faria., Delgado. ~e Caldeira de Britto.Cabral. Cufiodio de
Figueiredo. Joaõ Gomes Leitaõ~ Dini~

. de Mello de CaUro. Francifco de Britto.:
,Antonio Godinho.Luis de Ba.flo de Brito.

F' 'I M.
1)a CQllecçaó III. dos Ajentos. f.

• •••. lo•••
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A L V. A S','"
contêm na,:.collecçaõ primeir ·do Livro

fegu~~.s da Ordenaçaõ. I. " .

"I
nos

:\.,Qlle Se

..

..

. ".

.
por turno 'nas alldi ncias.' 8.} •

Alvará, em que Je .det~r11linou que °]úiz
. dos Cavalleiros naô JahilJe fóra a dili

. gencias, porfe nao.fervir porful?fiitutrJ
ajila occúpaçaô. - .84.

Alvará, em queJe determinou que os c'0m
mend'adores:, e Cavalleiros, pag1JJen:
dizimas dos bensla~imo~ziaes conforme
a pqjJe 7 ljue' o ({ob,do tiver, de os per
ceber. ibid.

A~ürf, em queje-íeclarou afavor de hum TIT.•
I mpetrànte ljue a pena litjla Ordena- 13 ..
çaô naô procedia naquelles, gue impetra-

, vaô Bendicios litigiofos, 86.
.Alvará, em queJe '!JJi.gnolt o eJpaço de hÜI11 TIT...

(Jnno ás Igrejas, para venderem os bens, IS.
lJue pqjJu!Jfem contra aprohibiçaô dtjla
Ordenaçaô, relevando-as da pena do per..
dimento. . 87"

Alvará, em que fi proragáraô mais Jei$
niezes. . ibid.

Alvará, em queJe prorogáraô mais outros
jeis' mezes. 8g.

Alvará, em queJe tornou a conceder mai~
hum almo, ibid.

Alvará, em que Je aeclarltra'Ó as qualida- TIT.
des , que deviaô ter os Cajeiros de Mal-. 2) .. '
ta para gozarem do [eu privilegio.. 89. .

.Alvará, em que fi dfabelecem pe!zas COII- TIT.
tra os que deJencaminhaÕ' vinhos; eazei- 26.

. tes,em prejuízo dos Dil~eitos Reaes. 91.
Alvará, em queJe manda que, remettendo--

Jefazendas para o Br'!Jil, fe ha de en-
viar tambem certidaõ do deJpacho del-
las, para evitar ° prejuizo de Je ~eJ
caminharem 'os Direitos Reaes 1 mail
dOlldo-fe dive7fas la1:.endtls daque1l4s ,
queJe carrega'Ó nos deJPachos. .ibid.

Alvará, em queJe determinouJe nad pagif
fim direitos de tdgo,fvêmpor mar·, 92~.

Alvará Job-re a.lnefina 11l'ateria. ibid.
Alvará, em que Je determinou ft naô pd

gqffe-m Direitos Reaes dos Açucares,
~ ~ ~l/~

"IT~ A' Lvará ~ em ,que'f~ r-ec0:n.memI~ll a
.1., '.. . obfervancla do' Conctflo Tnden-

. "tino. . . pago 77.
'Alvará; em queJe determinouJe-na~ arren

.dem terras, .herdades , ou Commendas a
pejf048 E·cclejiqJlicas.·· 79.

TIT. Alvará, em,.,ljue fe determinollque as JUe
~. jtiças Seculares tiff!fli!Jem aos Prelados,
, .. 'efeus V ifitadores ~zo que· toca ás vifitas;

efazendo queixa no Paço fohr.e a rejore
lJ1açaô dos ciftumes Je lhes ddira ·Jem·
outra i'iformaçao. .' ibid.

rrIT. Alvar-á, para ljue os Meirinhos nomeados
9. - . pelos Prelados do ReYllo pqjJa'Ó trazer

f varas hr4nca,s, recorrendo para tfte 'e/-
feito ao DeJemhargo do Paço. 80.

TIT. Alvará, em ljueJe determinou que das ren
II. '. das Eccldiaflicas de frutos Je deve meya
, t "Sijàjedos arrendamentosdefrutos incer..

tos ,ft hã de lançar por ..Arbitros. ibid.
Alvará, em 9ue. fe determinou ljue em ne

" ~ .nhum tempo fe-pudgJe accrejcentar a
. lJuantia do encabeçamento das SiJas; e os
· 'Corregedores' cq.fiigajJem, os exce.ffos , e

vexaçoes dos Oj}iciaes, 8 I .

TIT.Alvará, em que'Je determinou que as pe}
12. loas, ljueforeJ1z providas em tenças das

Ordens, as largarâô , [tIdo providos em
Commendas; ainda' ljue' (!J}i naô vá dee

· clarado 110S Padroes. 82.
Alvará.,. em' que fe 'determinou que as'peJ

:foas', 'que for'etn prOVIdas em CoinmelJ
'; ·das ;. naô podem requerer melhoramento

das que tiverem com opretexto, de que
· 'rendem menos da lotaçaô,em que lhesfo
. raô dadas. ibid.

_.Alvará, em queJe 'determi,zou que as Jl!fiie
, ças Seculares ampa1'em , e defendaô as
. Ordens Militares, e pejfOtlS dellas da

vexaçâÍJ dos Ordinarios. 83 .
.... Alvará, em 'ljue je determinou que'o Juiz:.
", dos Caval/eiros' troltxfJfe vara; ellJe
" ojJi/liJJem' qs' Alçaides 1 . e JJ:Ieiril1lzos',
",,' Liv. II. .' /'

)
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- quefe embarcaJfe,m parajJra. 93" Alvará, em que fe .determil1{1l1 que.,fazel1 0-'
Alvará, el1t-qucjeoJterminaiJueosJ>eft..á- Je d!fpellfaçaô 'da LeyMelltalnosbt s

dores de Sardilllu?, gue-;;.aú.fazem m;'e71- da Corôa , Je naô cO;Jlrrehendem ra-
-ça, e défcamil1haô 9;.", tos,jejaú COll- dro~dos , fi delles Je llaôjizer expre
áemnado.s. - ~ _ . 94· me/ifaô. I 12.

lvará [obre a mefiJla materia das avellças Alvará, em queJe determinou que as p~ TIT.
. da.So/diT!qa•. , .. ibi~. fla~que ti~erem bens da ço~ôq ~ nao 37.

Alvará/em guer :'eterminoit gue os p,efca- ti!z ~fi~n licença, apr~fmtaJldo conjen-
dores, gue f:J}":l1t •'ender pifcado fora do tllJ1 ,lto das.. Pays no Dejembrlfff0 do Pa-
ReYl1o,pagariaô I ~ f)ireitos deI/e . . 95. ço p 'lÍltaJe conJultar a EI-I(ij ~ 113 .

.Alvará flbre a mtjma materi-a a teJpeito .Alvará, em gUCrJerdeterminouCfue, em g!l~to TIT.
dos !,efcadóres de. Per: che. 96. fe naô c'OjirmqjJem as J)oaçoes, J.le~cês, 3'8.'

·..Alvanl., eill g~le Je determinou que nenhum . Provifoês, Cartas dc. ,pudejJen'l os Do-
OfiCial dàfaúrica las M ar211~[!S pqjJe . nat~rios l1ar dellas em virtude. diJs COI2..

.'. para ReYllo ejlranho a eJ!fillar a fabrica . firmaçoes f-q)Jadas'. _., ',iI 14.
.de/Ias. . ibid. Alvará, em que Je determinou 'Jue, os que

4.1yará, em que Je determinou. gue nenhum . 'l1aô tirqjfelJ'J. Carta de cOI!firmaçaô den-
" B;/lrangeiro pud'l..l1 ~r.abalhar nas Mari- '. tro do tempo. da Orden.açaô ,ft lhesjiz~f

li/lOS ~ nemfqjfe ver, nem aprender a.fa- . fefeq.ueflr~ nas COl!faS, de .queJe lhefez
prica dellas. 97. .1!lercê. "'115.

,T~T. ~.lvará, em_ gue fi declarou lJue das i'on-.. Alvará, em gueJe cOl1cedêo. gue, em quanto
~8.· çfemnaçoés das coimas na'O pertence ter- Jlaô houv'!JJe defpacho. de conjirmaçoes,

ça alguma á Reâêpçaó dos Captivos. 98. pudejlem as Cidades, e Vil/as l1ar dos.,
Alvará, em queje declarou que.fe naô deve privilegios, fi lhes era~ concedidos. 116•
.,. Terçados OJficios, lJ,ue aCamara vendej Alvará "eJ~l gueJe declarou que, em fluanto

'. e que os Prol/edoresfaô Juizes compete- Sua Magç/lade naô corifirmajJe as mer-
'. . ies para conh.ecerem dejlas duvidas. 99.. .cês,ufajJem dellas os DOJ~atarios em vir-

TIT. Alvará, em que fe deterJJ!inou .gue os Navios ~llde das ~oJ1formaçoes precedêtes. I 17.
) 2. lJue naufragarem. nas Cqflas do ReYllo, Alvará, em que fe ordena que a~ c~rti- TIT.

jendode inimigos, Illfieis '. ou Corlarios, doês, que ft pajJarem apeJfaas, gueJer- 42•

.pertenceráô á Fazenda Real; eJeraô oc- vem nas Armadas, fi declare os 110..

,. :.' cupados pelos Oj}ic.iaes ~el!a. 100. mes dos criados, COJl1-<jueftrv/raó aSua
TIT. Alvará, em que Sua Mage • largo II afias ltlage/lade. . IIS.

. VajJallos as Minas deS.Pazilo, e S.Vi- Alvará, em guefe mandou lfueasmercês,
,cente ; e em que deu Regimento para os que El-Rey faz Je regi/lem dentro em

, " ~ifcll~ridores delles. .I 9 I. .Cfuatro mezes,depois da data dellas:. 1 [9.
\ Alva:rá', em queJe prohibio alJr~rem-Je 110- Alvará, em Je manda 0bJervar °diJpojlo

'iros caminhos" ou picadas para as Minas acima. 120.

já deJeubertas, oú gue ao dianteJe dif- Alvará, em q!,eJe manda obJer.var a difpo-
, cubrirem.· '.. 104. jiçaô dos dons acima. 12 I.

,. Af~ará, ~m queft prohibi~-~xtrahjJ~-feoziro Alvará, ,em lJ1re.fe e/labeleceo a.forlnalida--
·.1qs Mmas em ~arra, ou folh~ta., jem de, com queje halliaô de pifar as certi-
jerfabricado 11a CaJa ~lf. FlI,!d~çaô del_' doés dejer7/iços,pa.rafi reqller~remmer..
?,!s. .... 105. cês em remwzeraçaõ delles. ibid.

~~yará '. .em lJlI~!e determinou gite oouro, .Alvará , eJ~z que fe concedeo ao Dugue de TIT.
, que VIer do 13rtjJil ,em barra, o.{lfolheta, Bragança que os Ouvidores das (uas 4$,
:fimJer regi!}ado,je COJ!fijlJ.lle. J 06. .Terras cOQ/zeça'Ó.das llppellaçoês , ~ flg~

Alv,ará,fobre a. I!zejino: !J1at~r./ll. 107. gravos,ijJahirem dos]lIizes deílas. 122 •

.Alv:~r~jàbre ~ Ippna ~na~eria. 109. Alvará, para gue aos i.Y1..iJliflros da Cap; de
TIT.Alvara.~_ elnqllefl4etermmolt gue o Neto, BragonçaJe repute oJeujen1iço, como
}5· :Oll outr? Var.a~ legití!n.o, deJcelldente do feito n~-s Lugares da Corôq. I 24~

fi(h~'prJmogell:tofallecIdo, Je pl;dira aa Alvará, em ifJe ~eter117iizoll ij os G.uvidores
.;{(4~JegadQ 7.J1V~ 110S bens da. Corou ~ I I I. da CaJa de Bragança pojJaó -tIrar r~ji-

~. del1cia

. .

..

,



pitaés da mtj1na M /Clfi., e outras ref
. flas: 132.

Alvará, em ~ue J determinoll lJue nenhum.
Governador . lhas, ou outro lJ1illi-

.. firo de Guerra 17 rigue a hir ás Fro71iei
. ras a geJ1t~ da Drdenança,fizlvo em c'!JÕ
de notorio perigo.' 133.

Alvará, el1llJue fe dete. ! lOU que os Capi
taés da Ordenanç. zaô pcjJa'Ófel' prifos
por ..Alcaides, o lL' eirillhos j ma~'jim

pelos Minifiros. ' ibid.
Alvará, em queJe declarou que 0.& ..Audito

res pEf!fqjJem Cartas deJeguro aos All~

xiliares. J 34. .
Alvará., em quefi determinou que os Con- TIT.

, tratadorés, e Rendeiros das Rendas 5I.

Reaes, Jlaô jaze71~o os provimentos, e .
pagamentos par .l-,"" rmadas', e Fron
teiras ao tempo ~dec!arado em fells con
tratos·, Jeja'Ó. logiJ executados, e remo·
vidos. ibid.

Alvará, em que fe determinolllJlle os T·he- '
foureiros, Recebedores, e A/moxarifes,

, ljllaJzdo forem dar contas á CaJa dos
Contos, na'Ó levem os livros das arreca
daçoés·,Jem as cabeçasfeitas, e contas.
cerradas. 135.

Alvará, em que Je determinou que na Ca-
Ja dos Contos fi na'ÓfizfjJ~ pagameJltCJ
algum, mas fe entregue todo odinheiro
na 0rca do T hifoureiro mór do~ v4JJen..
tamentos. -ibid.

Alvará, em gue fe ordena lJue. os Almoxari
fes, e Recebçdores do BrqJil.fe lWÓ poJJaô
.valer no dar das contas das ProviJoés dos
Governadores. 1 ,6.

Alvará, em queJe determinou que nenhUl1'l
Mini/lro " nem. O.flicial da Fazenda to·
me divida de terceiras p~jJoas para as ar
recadar como Fazenda Real ,Jem as ter
arrematadas. 137·

Alvará, em queJe de.terminouJe naô acei· ...
· taJJe fazenda dos A lmoxarifes, TheJou

reiros, ou P~cebedores em pagamento
do alcance das fitaS contas ,. masjim em

, dinheiro;e naa pagádoJerem prejàs. ibid.
Alvará, em quefi determinou que os Almo-
· xarifes,TheJoureiros,c Recebedores, pa

gqj)'em osjuros, te7'ças ,e orç/ellados com
pontualidade aJe.1lS tempos ,Jem os ret~·

rem emJell poder. l3 8.,
Alvará, em queft çftabeleceo {l regularida.
· de, com que os Almoxarifes, The[ou..

relros,

Dos Decretos.
~.

ile/~cía tlosjuizes de Fdra da$Juas Ter-
as. 124.

AI .', em quefi Ileterminou que os Ouvi
-ores da CaJa de Bragança pqjJa'Ó pro

. ver as jerventias dos Oficios, qJ]i como
os Correg,edores das Comarcas. ibid.

.Alvará, em quefi determinou que o§.. Ouvi
dore~' da Cafa de Bragança). dal>.do~càn

, ta, p'!ifa'Ô continuar ojerviço , aarbado o
trie1ll11.e: /. - 125.

Alvará, em que fi detepmii10u que asJen.
tenças dos·Juizes das Terras da CaJà de
Aveiro 7W'iJ pqjJaó pqjfar á Relaçaó ,Jem

'. primeiro lzire17l ajeus Ouvidores . . ibid.
Alvará, em fjue fe concedeo ao Duque de
. ·v4veiro, que osfeus Almoxarifes f ejaó
· Juizes. dos Direitos Reaes j e delles ft

, appelle para oJeu Ouvidor da Fazenda,
" .e,dahi para a SlIpplicaça'Ó. 126.

TIT. Alvará" em queJe determinollque os Prdi·
46• ': den.tes ,. e Minifiros dos Tribunaes Jlaó

, ..pq.Oà'Ó prover O./ficios de propriedade, OIl

ferve1)tia em pfjJoas , quejeja'Ó feus. cria
, .aos... . . 128.

Alvará , ~m gue ft,·deterp1inou gl(e nenhum
'. ,dos Miniflros, por gueJe provem os car

gos de Letras, poJ!a caJar criada fua
CfJm Letrado, qlze pertcnda entrar 710
ferviço do.s ditos cargos, aliásjeja a elei-
ça'Ó nlllla , e elles i1lhitbilitados. ibid.

TIT. Alv~rá, e'm fjueJe determivou lJue oGover-
47. lladvr dv Algar"6e 7ÚZ'Ó pudeiJe prover as

propriedqd~s, nem jerventias dos Ojfi
cios,que tocarem áFazenda Real. 129.

Alvàrá, e17( que.Je ·detetmino~l que os Go
vernadores do ~fiado. do Brq/il qffi/laô

, 11a Bahia. de Todos os. Santos, eJem jjJo
· l?a'Ó vençao ordenado, nem exercitemju-
· riJdiça'Ó: ' '. ibid.
Alvlará, em, queJe determinou gl~e os Gover-

.,';. ~qdores·das parte'S Ultramarinas pudéf
,.·fem fOprover as[erventias daquelles Df
'jjcio~,qfaô do.proviméto d'EIRey. 13 0 •

41.vará , em fj!l~ fç .determinouJe tirqjJe re~

',' jidencia aos Capit{Jés dos Lugares de
,: .'v:1frica..· . , }'3 I.

-AI,vará, «:m 'll.l~fi declarou gue os Capitaes
. ·'da.Guarda .J.1.a'Ó podem proceder con.tra
. Q;s:Ofiâaes da l1ufma Guarda ~ masfó.
" mellt~ contra o~ Soldados 1l0~ calos cri
. ·71ies. ibid.

", _.Alv~rá , em [Jueff; cOllcedêra~ varios privf,;
" ,leg~os aos Soldado$ ..Auxiliares, e Cq,~

•

}



em~argaaofes na~ [eJaB iJcuJOs de po
COlmas. J 2.

Alvará Joh're a'mejma irtateria. , 43·
Alvará, em queJe declarou que 110S caJos da

,Almotaceria naó tem os DeJemhargado-
res privilegio deforo. n 4.4.

A!y~ráfobre amefina materia. ~ , 14)'.
Alvará, em quefe declara que.o EXercido TIT:

da Cavallaria Militar Rer. ence moi . o.
particularmente ás prJloailN ~resle Fi·
dalgos. ",. i46.

Alvará, em que fe determina que àsJen- TIT.
tenças , alcançadas em outros juizos, 9 62:'
nao for o da Confervatoria , Je.ndo as
caz1as, e dependel1cias dellas dos Moe•.
deiros,jeja'Ô mtllas. ibid. I

Alvará,. em quefe determinollque apeJJoa TiT.
que tomar renda d'EI-Rey comalgum 6},'

conll/Yo, promettendo dinheiro a outrem, '
para 'que nao lance,pague a decima par-
te do preço da renda,álem das mais pe-
lias do Regimento. 148.

Alvará, em quefe determinou que ncnhz{1n
Minjflro, nem Oficial de jz!fliça~ porji,
nem por interpqfta pejJoa, poderá terfo-
ciedade em rendas Reaes. . ibid.. .

Dos .Atvaras.16&
I reiros, e Rece ~àores naB de pagar as

. '.te/Iças, ejlln}s. ~ 39.
Alvará J em queJe iJeu 1 I que q1mlquer
. ' TheJoureiro, A/m ,e, ou Executor,

;. lJue chegar aJer executado por alcance
de cOlltas,perca oOjJicio,JelUfo proprie
tario ; eJend' rventuario,fique inhabil
para tornar ir. 140.

,Alvará, em queft rmiou que os Prove
dores proprieta .os da Fazenda nao pu
~JJem ailmittir condiç(Jcs 110vas nos con

- traélosJem oReal belleplacito, contra ()
diJpqflo no Regimento da·Fa.zcnda. ibid.

'I;IT. Alvará J em queJe determinou -que os Exe
.S3.' cutores dos BiJPos, e Communidades naó
, prendao os devedores, fenao nas proprias

Terras, havendo nel!as cadêa; e que,
{Jlumdo fi aufrnta"Jn-, deixem os autos
aos Juizes ; e nao los, deixando poderá'Ó
fer jàltos fim appell-açao, vem aggra-. ~

voo , 14I.

TIT'. Alv~rá, em queJe declarou que a Relaça'Ó
59· . 'natr podia co'-iceder ao Governador .o

privilegio de Defembargador , e quefi
pertencia a Sua Mage • 142.

Alvará, em lJueJe ,determina que os De}

INDEX
. .'

PAS C,ARrAS, ,E. DECRE'rOS,.
Que fe contêm na Collecçaã fegunda.

TIT~ 'e Arta 'd'EIRey, em quefe mandou re- Carta ~ para fi Princeza Margarida flJ-
1.' c.ommendar a obJervancia da Ordena- bre a mifma·materia. 152'-

çao Liv. 2. Tit.. I. , 150. Carta para o RegedorJobre a mefina ma-
TIT. Decreto, em quefe 1nal1daJéjaó deJnatura- teria. 15}.

3~ . lizados todos. os qu~jorem tomar Ordens Decretoflbre a rdlituiça~ das Capellas ás
a CqJlel!a. '.- 15 J. Igrejas. 154·

TIT. Decreto, em que fe mandou ,dar ajuda de pecreto,. em quefi determinou queft n06 TIT~
8. .' Braço, fecular. ao Provincial de S. Do- . admittjjJe de711mciaçaô de Capel!as,q e)li· 26.

m~lZgos~: para v!fitar o Convento de veffem já incorporadas na Corôo. ~bid.

. ,:. Bemfica;-iJ lhe impedia oPriordelle. ibid. Cart(l, em queJe ordena que nenhum Mini·
TIr· Carta, em quefi recommendoll a ohftrvan- . firo pojJa denunciar Capella algúma por

15·', cia defla Orl/enaçao , determina~ldo-ft, fi, nem por interp'!fla pejJoa. ibid.
'. que os juizes, e 'Procurador da Corôa pecreto, em quefe determiJiou q1le na'Ó pu

proced'!iJem -ex Offici.o contra os impe- dq[e deilllnciar Capellasvngas MiniJlro
[rantes. . ibid. ' algum, que pqjJa cO}ltrahir certeza de

TIT... Carta,·q S '1r!a.g,tftad~ eJereveo ao. Col/ei·, Juiz, nem porfi, llem por interpe)la
.18,., . tor,advertmdo-o,d2'qllel1aódevlajazer. pejJoa.. . 155·

. "', procedimento, ,que encontrqjfe a olfervâ.. ,Decreto, em qllefe declarou' fjllaes à'evifl~TIT·
, , &ia da Ordellaça'Ô Liv.2 ..Tit. 18'. 15 2,.', fel' os privilegiados para il ifenç(l~ do »'

paga·

•



Do; becretos ,Cartas, e Aj{entos. 167
PJ 'lamento das Jugadas,e Oitavos. 155. pita~s mores llas eleiçoes , e atlos ]r.fili..

TIT. De~ reta, em quefe mandou recommendar tares naô de ter oprimeiro fugar nas Co-
; .' 91/(;,,9S 1Ylilliflros tomflifem pqjJe dos bens márcas.· ' ibid.

_diCorôa quando vagajJem. 156. Decre.g> , em qu~Jé!je.c!arolJ que os Conft.. TIT.
TIT. Decreto, em quefi determinou que os Mi4 Iheiros,eSeqretafios de Guerra gozava'Ó 5')'

4)' niflros do Ilifal1tadoJe reputqjJem,como do privilegio de DeJembargadores. ibid.
os ~a Corôa paraJerem dejpachados COI!t Decreto, em quefi declarr~'que nos maná-
adiantamento correjpolldente aoJeu me.. 1!1elltos dos Deftmbarg'aaores fe na'Ó po..
recim,cntf!.. I 57 ~ dia fazer retença'Ó, Jiem ainda para as

TIT., Decreto, em lJue fe determinoulJuefi naô nectjJidades da Gllel'r..'}. 15.9.
46• .confultLfiJe para OjJic;;' algum criado Decreto, em lJuefi declarou que oprivi!e-

aélual, ou que tenhajido de algum De} gio de DeJembargador na'Ó tinha lugar
embargador, ou que Jeja parent~ ate o na materia das Calldelarjas. r6o.
quarto gráo.. ibid. Decreto fobre a mefil1a materia , em quefi

pecreto fobre a mefma materia.· ibid. recommenda a obfervancia do outro aci·
Carta, em quefi mandou dar em culpa ao ma. ibid.

Vice-Rey da I ndia oter pl'Op/do OjJiciõs Decre,to, em quefi determinou que havell- TIT.
emJeus criados. 158. do conhecimento de</:ralgum conluyo nas 6 j.

Decreto, enz quefi determinou que, quando rendas del-Rey, Je po.Jà'Ó çfias remover,
os Milljflros votarem em parentes deiz- Jem embargo de l1nôferem as partes ou-
tro do quarto gráo, ou criados aéfuaes, vidas. ibid.
,declarem logo que oJa'Ó~ 15 S. Copia do Decreto, de que fi faz. mença'Ó

TIT. Decreto, em quefi determinou que os Ca~ acima. • ibid"
I

47,

I
D'O S

NDEX
.A S S E N TOS.

TIT. ASfento , em lJ~~eJe reJolv~o que oJll~Z
s' Secldar haVia de a)1!filr c0lJ} oJll1Z

Ecc1diqflico ao aélo da 1mmllIUdade , e
na'Ó oJuiz dos Caval1eiros , a quem h1l1J1,
prifojá çfiava remettido. 161.

Aífento, em quefi declarou que. fjla Orde-

naça~do §.B.Je Aa de entender do Corre..
gedor da Comarca, aonde e.fliver a Igre
ja, e na'O do Corregedor de outra Comar
ca, ainda que mais perto çfteja. 162.

Alfento fôbre a.IJrma da r~mejJa dos lei.. TIT
tos dos Caval/eiros. ibid.·12;

FIM.
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·ORDENAC;OES,
"; · E L E· Y. S .

DO REYNO DE PORTUGAL,
Confirmadas, e efiaoelecidas

PELO SENHOR REY

D. J ~'OAÕ:' IV.
. NOVAMENTE IMPRESSAS,
E accrefc.entadas com tres Collecçoésj a primeira, de Leys Extravagantes;

a {egunda de Decretos, e Cartas; a terceira, de Affentos
da Cara da Supplicaçitõ, e Reláçaã do Porto.

Por Mandado ..
, .

DO MUITO ALTO E PODE oso REY

D. O A·O V.
NOSSO SENHOR.

LIVRO TERCEIRO.

L I S B o A, M.DCC.XLVII. 1

N'oMofteiro de S. Vicente d~Fóra 1 .Camara Real
. de Slla Mageftade. . ·

. ., ~ Com as liçenfa.s. nçc~rias J ç Pri1Jilegio Real,
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D
I N D E X

OS TITULO
Do Livro terceiro das Ordenaçoés.

S

J

- .. FroLO I. Das citaçoes,e co
mo hao defer feitas .Pag.•.

Tit.II.Em que cafosJe póde
citar o Procurador do Reo
no começo da demanda. 4.

. Tit.III. Dos rj podemfer d-
tadas na Carte,e dos rj onaó

podem Jer, pqjlo"/lue nellaJejao achados. 5.
Tit. IV. Quondo'podemjér citados os Em-

haixadores. ibid.
Tit.V.Dos rj podem trazerjells contendores

á Corte, por razaó de feus Privilegios.6.
Tit.VI..Dos rj podemJer citados,e traúdQs á

Corte,ainda rj nao ftjao achados nella;edo
rj fe ohrigou a re/ponder em outroJuizo. 8.

Tit.VII. Dos que podem, e devem fer cita
dos ,que pareçao pifoalmente emJuizo. 9.

'Fit. VIII. Dos que naô podemJer citados
Jem licença d'EI·Re)'. •o.

.Tit. IX. Dos que nao podemJer citados por
caufa dejeus OjJicios, PejJoas, Lugares,

. ou por alguma outra Califa. 11.

Tit. X. Do que he citado para refponder em
hum tempo em djjferentes Juizos; oufen
do citado foi chamado por Ef.Rey. 13.

Tit. XI. Dos que podem fel' citados peran
te os Juizes Ordinarios , ainda que nao
feJaô achados emJeu Territorio. 14-

Ti t,XI1DosPrivilegiados,a rjfao dados cer·
tos Jllizes,perEíte quéhajaôde rifpoder.15.

Tit. XIII. Se odia,em que he qjlignado, ou
acabado o termo,ftrá nelle contado. 16.

Tit. XIV Do ./lutor, que naó appareceo ao
termo, para que citou feu contendor, ou
appareceo eJe auftntou. ibid.

Tit. XV. Em que modoJe procederá contra
o Reo, que for reve! , e nao apparecer

. . ao termo, para gue foi citado. 17.
Ti t. X VI. DosJ llizes v4rhitros. ibid.
Tit. XVII. Dos v4rbitradores. 19.
Tit. XVIII. Das Ferias. 20.
Tit.XIX.Do Regimentadas audiencias.22.
Tit.XX.da ordé do Juizo nosftitos civeis.24
Tit. XXI Das Jufpeiçois pojtas aos Julga

I dores. 33.
Tit. XXII. Das cauçois, e em que fi1Pei-

çoésJe porao. 37.
Tit. XXIII. Dos fi1peiç02s pofias aos Ta-

baliaés , e Eferivaés. 38",
Tit. XXIV. Que noôjulgue Julgador algú

emfeufeito, ou de (eus parentes, ou dos
Oificiaes d'ante elle. . . ibid.

Tit.XXV. Em iJ m{l.neiraJe pl'.P,ec1erd-,on:

tra os demandados por efcripturas puhli~

cas,01l A/~rás,qlle temforça de eJeriptu
ra pllhlica,ou reconhecidos pela parte. 39,

Tit.XXV.I.,Em qlle caJos oftnhor da cau
fa poder; revogar o Procurador, que em
ella feito tiver.. 41 •

Tit.XXVII. Quan.do, eeomo expira o Ofi-
cio de Procurador.. ibid.

Tit. XXVIII. Das peJfoas , a que he defejõ
procurar, 011 advogar. 4 2•

Tit.XXIX. Das Procllraçois,e das prJJoas,
que asnao podem fazer. 43.

Tit. XX·X. Quando naoJerá o ..Auéfor obri
gadoformarJeu lihel/o por ifcripto. ibid.

Tit.XXXI.QlIádo oR.he ohngadofatisdar
em Juizo, por naô pC?J!uir bens de raiz.44.

Tit. XXXII. Em que cafos poderá oJuiz
. con.flranger as.partes , que rejpondaô ás

pergu1ltas, que Ihesjiz.er em Jllizo.ibid•
Tit.XXXIII.Das allçoês ,e reconve12çoés.4~.

Tit. XXXIV. Do que demanda emJuizo
mais, do que lhe he devido. 46•

Tit. XXXV. Do que demanda ftll devedflr
antes do tempo, a que lhe he obrigado. 47•

Tit.XXXVI.Do rj demãda orjjá emji té. ib.
Tit,XXXVII.Que os devedores,a ii El-Rey

der ~fpaço,demji[íça apagar as dividas.ib.
Tit. XXXVIII. Do lí impetrou graçá cfEI.

R.ey , para naô fer demandado até certo
tempo, como ufará della contrafi. 48•

Tit. XXXIX. Do fí traJptYJa em illgum po
derojo a COI!fa,OU direito,rj llella tem. 49.

Tit. XL. Do que nega efiar em pqjJe da calI-
fa, que lhe demalldao. 5o.

Tit.XLI.Da re/lítuiçaô.queJe dá aos meno
res de vinte cinco a11nos, contraJentenças
injujlas, e como devemler citados. ) I.

Tit. XLII. Do Oifao menor de vime cinco
ll11l10s,que impetrou graça d'EI-Rey,para
fer havido por Mayor. 53~

Tit,XLIII.Do Juramento de calumnia'54.
Tit. XLIV. Em que cajos haveráô lugar as

allélorias, e em que cafos naô. 55.
Tit. XLV. Do que he demandado por al

guma couJa, e nomêa outro por auéfor,
que ovenha ddfender. ibid.

Tit.XLVI.Do que prometteo apreJentar em
Juizo a tempo certo algum demandodo
foh certo pena, lJuando fe executará nel-
le a'dito pena. 5B.

Tit. XLV II. Que o marido na5 ptjJo liti.
gar em]uizo fobre hens de rniz,jem ou
torga derua mulher!, ibid.

~ i.



E X.
nenhuma; e comoJe na5 requere [er de/la
appellado; e como/em todo tempo podeJer
revoga~ 9$.

Tit. LXXVI. Quandó ~odera~ apRellar da
-execllça'Ó clajentença. r=- .' .' •~ •

Tit" LXXVII. Quando appellará6 de fen..
tença condicional. 97•

Tit. LXXVIII. Quandopodera'J appellar
dos alltos,qlle jejazem,fora do }ui('Z.o,e de

, lí ifeitoJerao as prote.flaçoes, pie'Jefa-
zem fJra delle. . , . ibid.

Tit. LXXIX. pOJ que 1J.aôfaá recebidos a
appellar. 100.

Tit. LXXX.Quando muitos [aô co.lldénados
em huma jentéça,e hf1Jo appella deRa.• 01.

Tit. LXXXI. Dos que podem appellar das
Jentenças,dadas e~7tre outras partes.ibid.

'rito LXXXII. Se pendendo· a appellaçaô
morr&r cada huma das partes, ou perecer
a caufa demarplada. 102.

Tit. LXXXIII. Quan.do os litigantes podê
al/egar, e provar 11a Cll.l1a da appe!
lllça'Ó, ou agravo, o qu.e 11a~ tiverem alle
gado na cauJaprincipal. 10).

Tit. LX,XXIV. Dos aggravos das jentell-
ças definitivas. ibid.

Tit. LXXXV .Que na~ dem Cartas de lu
)liça por infor171tlfoés ,faIvo por il!flrométo
de aggravo,ou çartas tejiemunhaz'eis.106

Tit. LXXXVI. Das execuçoés,fíJejazem
geralmente por asJentellças. ibid.

TiL LXXXV II. Dos embargos, queJe a/-
lega'Ó ás execllçoés. 112.

Tit. LXXXV JlI. Que.fe l1a~ z'enlía mais,
que com hunslos embargos. 115.

Tit. LXXXIX. Da execuçaô , que fi fez
pelo Porteiro,e outros Ojficiaes, e do 911e
lhe tolhe opellbo,.. ibid ..

Tit. XC. Que nno haja: Porteiros efpeciaes,
para fazer as execllçoés 110S Lugares,ou
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Das citaçoés, e como haó de Jer feitas.

S citaçoés fe po.. zer o Cha~cellér da Cafa da Supplicaçao,
dé fazer em qua- e o Juiz da ChancelIaria della , e os Cor
tro modos.O pri- regedores de noifa Corte, por os nego
meiro, dando o cios, que lhes oecorrem , a que convêm
J ulgadof licença prover com diligencia. E nenhum outro
áparte,ou a qual- Julgador poderá mandar citar pela dita
quer outra peifoa maneira.
em [eu nome, pa- I O fegundo modo de citar he por

V.r.r ,f, .::",,~,? - ra poder citar Porteiro, por Nós e[pecialméte deputado
perante huma tdtemunha ao menos. E a algum naifa OfEcial, ou geralmente ~a

il1:o he [ómente outorgado ao Regedor do por o Concelho d'alguma Cidade,Vil
da CaCa da Supplicaçaô, e ao Governa- la, ou Lugar;que jurifdiçaõ tenha. E eG:e
dor da CaCa do Porto, e ao ChanceUér tal Porteiro p6de citar fem licença do
mór: e a efl:es , por razaó da preeminen- Julgador, [e a citaçaô houver de fer feita
cia de feu~ Officios. E alI? o pocleráõ fa~ dentro 11p Lugar10u em [eus Arrabaldes.E

Liv. III. . A haVelld()

•



2 Livro terceiro das Ordenaç(}és, Tit. 1. (
havendo ele Cer feita no Termo,nap o po- . com a fé da citaçaó lhe palfe hum initru.-.
Gerá fazer fem licença do Julgador. E o mento. E naó haven.do _ahi Taballiaó,
Julgador naó lhe deve dar tallice~ça? pa- mandará ao Efcrivaó da C~.J)~ar.a,: que<~he

ra citar alguma pelfoa em feitcféivei [0- paife Carta teftemullhavel co~ ~ dita fé
bre divida, ou outra obrigaçaõ petroaI; da citaçaó. - - ~

{alvo mofu:ando-Ihe o Auél:or efcriptura ) E quanto ás Cartas precatorias,
publica, ou que tenha força de efcriptura que pa{farem osJulgadores para <outros,
publica daquillo·, Cobre que entende fazer para ferem citadas algumas pe{foas fóra.
a demanda, fe a quantidade for tao gran- de feu Territorio,oJulgador,a que forem
~e, que a requeira ;_ ou fe o Auétor dilfer dirigidas, fará faVI: a.dtaçaõ por Tabal
que o quer deixar em juramento do Reo. liaó, ou Porteiro, ou Jurado, na maneira
E fe a citaçaó houver de fer feita fobre que acima dito he. E nas Cartas precato
auçaó Real, porque o Auétor queira de- rias fe deve declarar o J uiz,a que he com·
nlandar alguma coufa, que lhe pertença mettido, que nlande fazer a citaçaó. E as
de direito, ou [obre feito de injuria, ou Cartas,que forem dos fuperiores,hiraóge
qualquer outro feito crime, deve °Juiz ralmente dirigidas a qualquer Taballiaõ,
mandar citar a pe{foa , que lhe for reque- a que as Cartas forenl molhadas. E nellas .

. rido, fem lhe fer mottrada efcriptura pu- hirá declarado o nome do que ha de fel'
blica. E o Julgador, que mandar citar no citado, e a razaô porque, e onde he mo-,
Termo de qualquer Cidade,ViUa,ou Lu- rador 1e onde ha de apparecer , e em que
gar, fem fazer cada huma das diligencias dia, e a cujo requerimento, e [e ba ~ ap
fobreditas, álem da citaçaó fer nenhuma, parecer peífoalmente, fe por Procurador,.
pagará.á part~ citada as cuftas, qu~ por , e que venha" ou envie feu Procurador
caufa da citaçaó fizer. J bem informado, para fe defender, e dizer

:1 Epóde oJuiz na Terra,'Ond~°for, de feu direito, no cafo,eln que póde man·
• mandar citar em todo <cafo por Porteiro. dar Procurador.

E fóra de feu Territorio poderá ln'andar 6 E oJuiz,que mandar paífar as taes
Coll. 2. citar por Carta precataria,* fegundo fe di- Cartas para citar,fará primeiro cada huma
llum. l. rá adiante-. das diligencias declaradas no paragrafo

) O terceiro modo de -fitar he por primeirodefie Titulo, fob a pena nelIe
Taballiaó, quando lhe he moflrada Carta conteúda.

"'naifa 1 ou d'algum Corregedor, ouJuiz, 7 E fe em a Carta da citaçaõ for de-
porque lhe he mandado, que cite a pe:íloa clarada a razaó , porqne o Auétor manda
conteuda neJla , que pa.t:eça nQ tern19 ne!- . citar o Reo, e depois o Auétor quizer
la affignado. 'E quando no Lugar naó hou- mudar a fubfi:ancia da demanda em outro
ver Taballiaó publico, ou -naõ puder fer modo,do que fe contêm na Carta, naó fe
taó pre1l:es achado, faça eífa citaçaó, ou. rá o Reo obrigado refponder, fem fer ou·
a mande fazer o Juiz da terra~ E manda- tra vez citado, e pagando-lhe primeiro
rá ao·Efcrivaó· da Camara, que dê C,arta todas as cufl:as, que tiver feitas por caufa
tefl:emunhaveI da dita citaçaó feIlada có .da primeira citaçaó. E naó mudando a
-o Sello do Concelho -i a qual fará cumpri- ,fubfi:ancia da citaçaó , mas fazendo a ella
dá fé perante os Julgadores ,. que a man- alguma addiçao, °Julgador affignará ao
dáraõ fazer, affi como fe Eoífe inftrunlen- Reo hum breve termo, para haver fell
to publico. ..confelho.

4 E Ce as citaçoés fe hou verem de ' 8 O quarto modo de citar he por
fazer em algumas Aldêas , ou no Termo, .Ediél:os; e eftes fe tem, quando a peífoa
onde naô houver Taballiaõ, óu Efcrivaõ, ·que ha, de fer citada, naó he certa; e fe he
.0Juiz da Cidade,ou Villa,mandará CJue a certa, naó he certo, nem Cabido °Lugar,
.faça o Vintaneiro, ou Jurado da tal AI- onde efi:á. E pofi:o q~e feja certo, e fabi
·dêa, ou limite; °qual Jurado , ou Vinta- .do, fe o Lugar for perigoro, por onde
neiro virá dar fua fé, ou a mandará por éom -razaó a citaçaô fe naô deve fazer em
efcripto aoJuiz : e,oJuiz nlandará a hum, petroa do que fe requer fer citado, em
Taballiaú -da dita Cidade, ou Villa, que eiles cafos,e Qutros fem~lhantes,por onde_

''fe a c1...
1
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4 Das citaçoés, e como haó de fer feita.f~ .J
fe a citaçaó nao pofEi, ou n~ó deva fazer te manda fazer a citaçaô , for por a parte,
:em pe{fo,fl, mand.amos que fejaõ dados que a requer, allegada cada huma das di
pr~goés pelas praças dos Lugares, onde tas ~a~Cas , ou outra femelhante, poderá
os Reos por direito. devem , e podem fer rnalla~ôr na Carta citatoria, que [e
demandados; e poíl:os Alvarás de Ediétos acharem por inquiriçaô, que a parte fe ef
110S Pelotll'inhos, e em outros lugares fe- conde, para naó fer citado em peífoa, que
melhã~s~ porq haõ por citados aquel1e~,a o citem á porta de [ua morada; e fem lhe
que o cafo pertence, que a certo dia, nos fer allegada a dita caufa,- .naô deve o Juiz
ditos pregoés , e Ediétoi affignado, hajaó mandar pôr na Cá];ta a tal cIaufula.
de apparecer per~~~ R.ue mandarem I I O Chancellér,mór,e o Chancellér
fazer a citaçaó. E paífádo o termo pr~- da Cara da Supplica~ó, e os Corregedo
cedaõ os Juizes como for direito.E quan- res da Corte,e o Juiz da Chancel1aria,po
<lo a citaçaó houver de fer feita por Edi- . deráô mandar citar nos cafos, que a feus
aos., deve-fe o Juiz primeiro informàr Officios pertencem, por feus Alvarás, ou
por inquiriçaõ, fe ~ Reo póde razoada- Porteiros,até cinco legoas,donde Nós efli
·mente fer achado, e feguramente citado vermos, ou a Cafa da Supplicaçaõ.
por o Porteiro, ou por fua Carta citato- 12 A citaçaô feita fimplezmente en.

I ria, [em perigo do que o ha de citar. Por- tende-fe para a-primeira audiencia, que fe
que onde a citaçaó affi póde razoadamen- fizer depois ·do dia,em que a parte he cita
te fer feita, naó fe devem fazer Ediélos. E da; e fe no mefmo dia fe fizer audiencia
fazendo·Ce em outra maneira,os Juizes da depois da citaçaó, naó ferá o citado abri·
mór alçada ~ devem revogar,e todo o pro- gado bi1' a 'ella; falvo fe o que o citar di{[er
ce{fo, que della proceder. E quando os que o cita para a audiencia, que naqueUe
Ediélos fe houverem de pôr, fe fará nelles dia fe ba de fazer.
mençaó da dita diligencia, que foi feita .13 A parte naõ ferá citada mais de
·por inquiriçaó. - huma vez em cada hum negocio; e por

9 No primeiro} e fegundo, e terceiro aquella citaçaó procederáô até [entença
modo de citar, deve fer feita a citaçaó em definitiva inc1uGve, ainda que a citaçaó
pe{foa do citado, e naô d'outra maneira: feja feita Gmplezmente, [em dizer nella
[alvo, quando o Juiz da caufa for em ver- peremptoriamente j porque a citaçaô feita
dadeiro conheciméto por inquiriçaó, que, no começo da demanda, fe entenderá fer
o que havia de fer citado, fe efcondeo, ou feita para tod0s os aél:os judiciaes.Porêm,
aufentou por naó fer citado, de maneira quando fe der lugar á prova no feito, e a
.que naó pode ahi fer achado, para o ha- parte contra quem fe dá a inquiriçaô ao
vel'en1 de citar em fua pe{foa, ainda que tempo, que primeiramente foi citado, ap'"
feja certo o Lugar,onde a e{fe tempo eíl:á; pal'eceo em Juizo, e for prefente no Lu
'porque em taes cafos como efles deve fel' gar, onde fe trata o feito ao tempo, que fe
citado á porta da cara, onde coítuma mo- affigna a dilaçaó, ferá citada para ver ju
rar a mór parte do anno, perante fua mu- rar as teíl:emunhas. E naô fendo prefen
lher, ou familiares da cafa, ou vizinhos da te, tendo feito Procurad~l' no dito Juizo;
rua, e amigos, naó eíl:ando ahi a mulher, ferá notificado ao feu Procurador. E naó
Ou familiares, aos qllaes deve fel' requeri- fendo prefel1te, ou naó tendo Procurador,
do, que notifiquem a citaçaó ao aufente, e fendo morador no dito Lugar, feja cita
que a termQ certo pareça perante oJuiz, da huma pe{foa de fua caG'l, para affi ver
Gue o manda citar. O qual termo lhe feja jurar as teíl:emunhas. E fe na5 for mora
affignado fegundo a informaçaõ, que e{fe dor ne{fe Lugar, nem tiver Procurador,
Juiz houver, da diIl:ancia do Lugar, onde naô ferá mais neceífario citarem a parte
,ao tempo da citaçaó eíl:iver o que ha de para as ver jurar, antes o- faráõ pregoaI:
fer citado. E no cafo, onde fe na9 póde no Juizo, e á fua revelIa affignaráô a dila
.fclber o Lugar certo, em que a eífe tempo çaó. E íe a parte nunca appareceo ~m

'"efHver,deve fer citado por Ediél:os, cOft\o Juizo,poíl:o que efteja pl'e[ente no Lugar,
fica declarado no quarto modo de citar. onde [e tira a inquiriçaó,ou ahi feja mora-
: ,10 E quando ao Jlliz , que novamen- dor, naó lhe ferá feita citaçaó para ver ju-
. .Li.v. III. A 2 rar as



4 'Livrõ terceiro das Ordenaçoés, Tit. 1.) e 2.

rar as teLlemunhas; porque, pois f~mpre dia, enl quanto o Sol dura. E fendo feita,
foi revel, e nunca appareceo emJuizo, antes que o Sol faya, ou depojs que fe
naó he neceífario mais outra citaçaó, Aue pufer, naó valerá coufa a]gUIJla.
a primeira: e poíl:o que a parte, "ou' eu I 7 A eitaçaú, que he teita em di'a fe..
Procurador feja requerido para ver jurar riado á honra,e louvor de Deos,para o d
as tefl:errtunhas ao tempo,que {e der lugar tado re[ponder em dia naó ferütdo,naó va·
áprova, com tudo, quando affi for citada, lerá; falvo, onde o Reo {e quizel: anfen
ou {eu Procurador, ferá ao tempo, que fe tal' para outra parte, ou a auçaó do Au
houver de tirar cada. huma tdlenllll1ha, aor foífe de tal qualidade,q pereceria,fe a
notificando á dita parte;ou a f~u Procura- citaçaú naú fo.íf~lt~ naquelle dia; porq
-dor., o dia, lugar, e..tenlpo , em que ha de em tal caro valerá.a citaçaú feita em dia
-fel' p~rguntada, e {e ha de fel' antes do feriado para refponder no dia naó feriado.
meyo dia,fe depois. E fendo nos ditos ca- 18 E quando alguma peífoa for cita
[os pergiÍntada qualquer teflemunha, felU ·da no Lugar, onde ha de fel' ouvi lo , ou
fel' feita a dita llotificaçaó , o teftemunho, em feu Termo, e lhe for affignado certo
que affi tiver dado, ferá nenhum. ,Porêm, termo a que appareça, ao qual o citado
'juando for citada peífoa de fua cafa ,ou naú apparecer , nem o que o fez citar, e
elIe 'apregoado á revelia, naó ferá neceífa- depois de paífado o termo vier o que o
ria nlais notificaçaó do dia,tempo,e lugar. citou aJuizo, para fazer apregoar o cita-
, 14 E para mais facilmente fe poder do , e proceder contra elle, ou vier appa
fazer a dita notificaçaó, nlandamos,que a recer o citado para pedir que o abfolvaó
parte, contra quem fe houverem de per- da inílancia, feja a citaçaó havida por dr
guntar as teíl:emunhas , em todo o tempo cumduél:a, e naó procedaõ por ella. E
da dilaçaó eíl:eja por fi, ou por feu Pro- quando for citado. por Carta fóra do Lu
curador, no fim das audiencias, que fizer gar, e Ternlo, onde ha de fel' ouvido, naó
o Julgaclor,que a inquiriçaó mandar tirar, ferá o termo circumduél:o, tlté ferem par.
no lugar onde fe tira~paraalli o Taballiaó, fados vinte dias,depois de fer affignado. E
ou Efcrivaó doa ii1quiriçaó affignar o dia, fe cada huma das partes vier requerer [ua
lugar, e 'tempo, onde fe haó de perguntar ju!l:iça dentro nos termos, que lhe faraó
as' teíl:enllmhas. E naú eftando ahi a par· affignados , ferá ouvida.
te, ou [eu Procurador, lhe affignará o dia, 19 Os Infantes, Duques,MarGuezes,

. ,tenlpo, e lugar á fua. revelia, até outra e outros Grandes de no{fos Reynos, que
~udiel1cia logo feguinte. E affi fe fará em por antigo Eftilo, e coíl:ume de no{fa Cor·
cada 'audiencia, até fe acabar a inquiri- te, fendo achados fóra delIa, faó citados
çaó, ou dilaçaú. por Carta de Camara para alguma cauf.1,

15 E depois que paífao os feis mezes, o naó devem {er para falIarem a eIla , por
fem fe falIar ao feito, naó efiando conclu- 'paífar de feis mezes, nem para a execu
{o;' ou eftando condufo, hum anno na çaó da fentença. Porêm fendo achados
maó do Efcrivaó, fem fe fal1ar a eIle, naó na Corte, podem,e devenl fel' citados pelo
fe 'póde tornar afalIar nelle,ate que a par- Efcrivaõ d'ante oJulgador, que houver de
te feja novamente citada. conhecer, ou conhece do feito: e ifto fe

16 Toda a cita~aó deve fer feita de naó entenderá na RaInha.

"'1'

T I T UL o II.
Em que caJos F~ pode citar oProcurador do Reo 110 começo da demanda;

•

.Eralmente em todo o cafo no
começo da demanda deve fer
citada a parte principal, a que

() negocio toca, e naó feu Procurador;
. llind,a ii feja geral? ou efpeeia! para aquel-

•

le aéto, para que fe quer fazer a eitaçaó•
Porêm, fe o Reo for aufente da Comarca,
-t;, Correiçaó,onde for n10rador, poderá fer
citado feu Procurador no' começo da de
manda, fe tiyer procuraçaó geral,ou ef?e..

ela},
I)



Enz que caJos fe pôde citar oProcurador do Reo, 'e,yc. ~)

cial, fuHlciente para aquelle aél:0 7para que ,I .,E naó fendo achado Procurador
o querem. citar: e fe na procuraçaõ (po- (ufficiente no Lugar, onde fe a demanda
110, que reja geral para demandar) for COl1- houv~ de tratar, deve fer citada a parte
teúdo, qe{fe Procurador naó poífa fel' ci- pril Cifmtenl fua peífoa por Carta citata
tado nos cafos,onde fe houver de fazer no- ria do Juiz, a quem pertence o conheci...
va c~açaó~naô poderá o dito Procurador mento da caufa, fe for certo o Lugar,
geral fer citado. Porêm fe por virtude da onde a e{fe tempo o Reo efiá; ou á
tal procuraçaó o Procurador demandar porta de fua ca[a, fe.fe aufel1tar por
alguma peífoa, poderá o denlandado re- naô fel' citado; ou por Edittos, qlJan.
convir o dito Pl'oc~ç\w~ fem e~bargo do naó for certo o lugar de fua. mora...
da tal c1aufula, poRa na procuraçao,fe for da. E no caro, onde-fliífemos que o Pro
caufa, em que caiba areconvençaó. E di- curador pôde .fer citado no começo da
zendo o dito J;>rocurador, Cjue naó tem in- demanda, Ce elle for fufficiente Procu
fonnaçaõ para rerponder á reconvençao, radar, poderáô proceder á fua re, elia,
fer-lhe-ha 'dado tempo para a haver, no affi, e taõ cumpridamente como fariaõ,
qual naô poderá feguir o feito,em que de- Ce' a parte principal em fua peífoa fof...
manda o que o reconvêm. fe citada. _ J

T I T UL o III..
. V.0s que podem fer citados na,Corte j e dos rj onao podemftr , pofio rj nellaJeja'Ó achado$..

T Odo o que for achado em nor- tos negocias; [alvo, fe houver de fer de
fa Corte, ou Cafa da Suppli- mandado por contrato, que tenha feito na
caçaô, p6de fel' citado para Corte em qualquer tempo; ou for citado

'refponder nella, ainda que feja morador por peífoa, que o podia trazer a ella cita
em outra parte. E ali os Efl:rangeiros, do. Porêm, quando os que na Corte na5
fendo achados na Corte, poderáõ fer ne1- podem fer demandados, faô nella citados,.
la demandados em todos os caros,em que fer:"lhef..ha affignado termo, fe o Auélor o
em noifo Reyno o podem fer.Porêm naó requerer, a que razoadamente poífaó tor-

"póde nella~'fer citado para ahi refponder, nar a ruas cãíàs, e lá refponder pela dita
fe aella ve.yo chamado por N ôs,ou citado citaçao, ou em outro lugar, onde fegun
para tefl:emunhar em algum feito;ou veyo do a fôrma de feus contratos forem por
com alguma appellaçaõ, ou aggravo, em direito obrigados refponder.E tudo o que
quanto ahi por iifo andar,nem em [eis dias, 'acima dito he, naó fe entenderá no que

"depois que acabar cada hum dos fobredi.. for achado' na Cafa do Porto.

T I T
,

UL O· IV.
Quando podem fer citados os Embnixt1àol'es.

I • SE algum vier á Corte com Embai- 'naõ fendo intentada a eífe tempo, perece..
, xada de fóra do Reyno, ou de al- ria o direito daquelle,cuja a auçaõ he: por..

guma Cidade, ou Villa de noifos que nefte cafo poderá fel' demandado at,é
Reynos, e Senhorios, poderá fóm,ente a auçaó ter perpetuada. E fe depois que
fer citado na Corte pelo contrato, que eife Embaixador tiver acabado a Embai
nella tiver feito, depois que a ella veya xada, e [em outra evidente neceffidad~

por Embaixador, e naõ por outro contra- efl:iver mais na Corte, paífados dez dias,
, to, que antes ahi tiveífe feito em alguJ11 poderá geralmente fer em dIa citado, co
tempo. E affi mermo, poderá fel' demari- mo qualquer outro do Povo. E fe elle de..
~ado por C}.ualq\.ler al.1~aõ te~"l[>oral, que, mandar outrem na Cortel du.rando o tem-

• {'o da

..
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po da Embaixada, poderá [er por e)le re- gum Princepe, ou Comn1lmidade , tanto
.cOllvjndo, em quanto durar a demanda, que entrar em no{fos Reynos ,~e Senl~o...
que elle affi principalmente fizer: fc1l~o [e rios, o havemos por feguro de quaIq~ler

e[fa demanda, que elle fizer, for'f<1brtj in- maleficio., que em elles houveífe com
juria, furto, roubo, ou damno , que haja mettido en1 qualquer tempo ~ antes de
recebido, depois que de fua terra partio, fel' enviado con1 a dita Embaixada, e bem

. e entrou em no!fos Reynos, e Senhorios: affi a todos os que em fua compânllia vie
ou qu~rendo perpetuar alguma auçaô rem pelo fervir, e acompanhar na dita
temporal, que pereceria. naó fendo a e{fe Embaixada, naô fendo no{fos natul'aes.
tempo intentada; porque a demanda, que E por tanto na~ ,ov J fel' citados, accuoo
por cada huma das ditas razoés fizer, naô fados..} nem demandados em no{fa Corte,
lhe deve fel' imputada, pois a fez por ne.. nem em outra parte de no{fos Reynos,
ceffidade taó evidente, que razoadamen- por taes maIeficios , durandq.a En~baixa

te naô fe podia e[cufar. da; e mais dez dias: falvo accufando doo
I Se algum Embaixador a Nós vier les, ou cada hum delles outrenl , c9mo

de fóra do Reyno com Embaixada de aI- dito he.

T I T UL o v.
Dos que p~tlem trazerfius contendores á Co~te por rauló deJeus privilegias.

Regedor da CaCa da Supplica- ~aó podem fel' e[cu[os. E pofl:o que algum
çaô, Prefidente da Me[a do ·dos fobreditos tenha contenda com outro

~ Defembargo do Paço, e Chan- alguJ?1 de femelhante privilegio, em todo
cellér mór, Defembargadores. do Paço, e cafo fempre litigaráõ na Corte.
·Védores da noifa Fazenda, Defembarga- I Porêm, fe algum Defembargador
·.ôores da dita Cafa, Prefidente da Mefa da da Cafa da Supplicaçaõ tiver contenda
.Confciencia, e os Deputados delIa, Efcri- com outro Defembargador da Cafa do
v~õ da Chancellaria da Corte, e os Offi- Porto, o da Cara da Supplicaçaó fel'á de·
.ciaes daJuftiça,que continuadanlente nel- 'mandado perante o Corregedor da Corte,
la- andaô, e os Efcrivaés, que fervem per- e o da Cafa do Porto perante o feu Cor~

-ante os Defembargadores , e Corregedo- regedor,feguindo o Auétor o foro do Reo.
l"eS do Crinle, e Civel della, e haó de Nós 2 E o Governador, Chancel1ér, Der..
.mantimento ordenado, e os Efcrivaés de embargadores da Cafa do Porto, e os Ef-

. noifa Fazenda, podenl trazer feus con- crivaes della, que tem de Nós mantimen~

tendores áCorte, fe quizerem nella liti- to, quer fejaô Reos, quer Auétores,pode
gar, poRo que fejaõ Auttores, e poRo ráõ levar feus Contendores á dita Cara, fe
que os Reos fejaô 111oradores nas Comar- quizerem perante o Corregedor della liti
cas do diftriéto ·da Cara do Porto. Do gal', poílo que os Reos fejaô n10radores
-qual privilegio affi nlefmo ufaráô o Ef- nas COlnarcas do diíl:riél:o da Cara da Sup.
crivao .da noifa Pqridade, e os noifos .pIicaçaó.
Secretarios, e affi a peifoa, que comno[co 3 E o Orfao varaó menor de quator~

~efpachar as petiçoés do ERado, Mordo- ze annos,e a femeanlenor de doze,e a Viu·
mo mór, Camareiro mór, Alferes mór, va honet1:a, e peífoas Miferaveis, * ainda CoII'. {.
G d ' M" I ' R fl r.' ,J A fi . 'I . d f. num, I.uar amor, ell'll110 1110r, eponeiro que le)aO U\..lores, tem pnvl eglO e e -
mór, Anadel mór, Monteiro mór, Copei- colher por feu Juiz os Corregedores da
ro mór ,. Apofentador mór, Coude! mór, Corte, ou o Juiz das Auçoes novas·na
Porteiro mór, Caçador mór, Almotacé Cafa do Porto',fendo do feu diíl:riéto,ou os
Plór, V édor da no{fa Cafa, em quanto Juizes· Ordinarios do Lugar a que direj·

Coll. I. andarem em no{fa Corte.* E Hl:o pela oe- °te mente pertenceria o conhecimento da
num 1. ,J dr· . d r. I II .. E /la. cupaçao o lerVlço, que contmua amen- caUla, qua e es maiS ql1lzerem. el'~

te 1105 Llzem nos ditos <?fficios, d~ que mefma efcolhaJ e privilegio terá a Viuv~,
.eOrfao,

• o
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Dos.que podeln trazer/eus Contendores áCorte, e:Yc.' 7
e Orfal> 'nos feitos, que ficarem começa.. todo o que dito he ácerca das Víuvas,ha
dos por mõrte de feu Marido,ou Pay,ora verá lugar nas mulheres honeíl:as, e que
f0!Fe ~uél:or, ora Reo. Porê~, fe o O~- hone~amente viv~rem, pofto que nunca
fao, Vmva, ou outra pe!foa Mlferavel ti- fo!fem cafadas, amda que eftejaõ em ida
ver contenda com outra de femelhante de para poderem cafar. Porêm, fe as Viu
qualidade" o Auél:or feguirá o foro do vas, ou mulheres honeftas 1 q~e nunca
Rco; o"qual Reo poderá efcolher o Juiz foraó cafadas, tiverem jurifdiçaó, naó go- .
Ordinario , ou os Corregedores da Corte, zaráó dos privilegios, outorgados por efta
ou o Juiz das Auçoés no){~s da CaCa do Ordenaçaõ ás Viuvas. .
Porto, fendo do fenr'di~ric'to; falvo fe a 6 E fe algum Official daJu~iça da
contenda for fobre força nova, guarda e Corte, ou da Cafa do Porto, ou algum
depoGto, foldada,ou jornal; porque neíl:es dos Officiaes móres acima nomeados,qui-:
caCos poderá o Auél:or , ainda que privile- zer citar, ou demandar em no!fa Corte,
giado naó feja, demandar perante os Cor- ou Cafa do Porto a algum Orfaó,Viuva,
regedores da Corte,ou perante o ditoJuiz e peífoa L\tli[erave1, ou o Orfaõ, Viuva, e
das Auçoés novas, fe o dito Corregedor, peífoa Miferave1 quizer demãdar a algum
ouJuiz eftiver no Lugar,onde fe a tal de- Official daJuíl:iça da noífa Corte,ou Cafa
manda devia tratar; ou perante osJuizes do Pono, ou algum dos ditos noiTos Offi
O.rdinarios do dito Lugar,a que o conhe- ciaes móres, perante algumJuiz dos qpo
cimento pertencer. E o que huma vez eC- dem efcolher por feus privilegios , ~m tal
colhe, ferá feu Juiz, e naó poderá mais cafo faça-o Caber aNós,para vermos a qua
l1e!fe feito tomar outro. E fendo cada lidade do feito, e do Auétor, e Reo, para
huma das pe!foas acima ditas demandada mandarmos o que nos parecer juftiça , e
perante os Corregedores do Civel da Ci- bem das partes.
tlade de Liíboa, poderá declinar para os 7 E Hlo naõ haverá lugar no Rege...
Juizes da dita Cidade, e ferá a elles re- dor da Cara da Supplicaçaó, Defembar-
m~ttida. gadores della, Chancellér mór, Efcrivaó

4 E Ce o Auélor, e Reo forem mora- da ChancelIaria da Corte, Prefidente, e
liores no dHhiél:o da CaCa do Porto, naõ Defembargadores do Paço, Preíidente, e
poderá o Auél:or citar, nem demandar ~ Deputados da Mefa da Confciencia, Go
Reo perante os Corregedores das Caufas vernador, e Defembargadores da Cafa do
cíveis da Corte na Cafa da Supplicaçaó. Porto, Efcrivaó das ChancelIarias da$
E fendo moradores no diílriéto da Cafa ditas Cafas, V édores da Fazenda, Efcri
da Supplicaçaó, naó poderá citar, í1em vaó da Puridade , Secretarios, e a pe!foá,
demandar perante 9 Corregedor, eJuiz que comnofco defpacha as petiçoés do
das Auçoés novas na Cafa do Porto. E Ea~do, Almotacé mór.; porque em todo
fendo o, Auélor morador no dHhiél:o da caCo, que elles queiraõ demandar alguma
CaCa do Porto, poderá citar perante ~ Viuva, Orfaõ, ou pelfoa MiLeravel, ou
Juiz das Auçoés novas delIa ao Reo mo- a 'l'iuva, Orfaó, e pe{foa MiCeravel quei
rador no diflriél:o da Cafa da Supplicaçaõ. raó demandar a elles, íempre o Correge..
~ pelo mefmo modo o Aué1:or morador dor da Corte, ou o Ceu Corregedor da
no di!l:riéto da Cafa da Supplicaçaó, po- Cara do Porto ha de fer Juiz: porque affi
derá citar perante os Corregedores do Ci. fe contêm no privilegio, que lhe temos da
ve! della ao Reo morador nas Comarcas do; o qual precede todo o privilegio das
da CaCa do Porto. Viuvas ,e pelfoas Miferaveis, e quaef..

5 O Orfaó, Viuva, ou peífoa Mife- quer outros.
ravel, naó poderáõ efcolher cada hum S E os Defembargadores da Cafa d()
dos ditos Juizes nos cafos , que pertence- Porto poderáõ demandar quem lhes for
rem a Nós, o\~ a no{fos Direitos Reaes, contra feus privilegios pelos encoutos,
l1em poderáó nelles ufar de tal privilegio; perante os Corregedores da Corte, fe
por~ue o conhecimento delles pertence- quizerem.
~os Officiaes, e Defembargadores , para 9 E mandamos, que em todo o cafo,
lIro deputados por noífas Ordcllasoés. E que pertencer á Almotaceda) feja o Reo

citado l
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citado, e demandado perante o Alínotacé
de feu foro, onde o cafo acontecer, fem
embargo de qualquer privilegio de toro,
que o Au6l:or, ou Reo tenha,falvo e(lan
do Nós, ou a Cafa da Supplicaçaó neífe
Lugar; porque entaó poderáõ diífo tomar
conhecimento ,os Corregedores do Cível
da Corte. r

10 Porêm, N ás poderemos mahdar
em todo cafo pGr fimples petiçaõ trazer
perante Nós por naifa efpecial nlandado
<Jualquer feito, ainda que feja d'Al~o.ta
ceda,qúando o houvermos por no(fo fer
viço, porque af1t. foi ufado pelos R~ys,
queante Nós foraó.

I I Os Procuradores,Efcrivaés,e En..
queredores da noffil Corte poderáõ geral
mente por auél:oridade do Juiz da Chall-'
cellada citar Eóra da CQrte, e trazer a
ella feus Conten.dores perante o dito Juiz .

da Chancellada fobre feus falarios, f..
cripturas., que tenhaõ feitas, é merecido
em ella ; e affi os da Cafc'l do Porto pode
ráó mandar citar pelos ditos falarias ante
o Juiz da Chancellada da dita Cafa.,

12 Os moradores das Ilh~s podedlô
. fel' demandados por Auçaó nova perãte os
Corregedores da ,Corte,fendo nelIa acha
dos, pofl:o que-ns contratos, porque faõ
denlandados / feJaõ"'-celebrados nas ditas
Ilhas. E bem affi , quando forem deman
dados em algum Lugar dos noifos Rey
nos por contrato, feito no dito Lugar, ou
por razaô de coufas, fituadas nos ditos
Lugares, tanto que forem citados per..
ante qua.e:fquer Jufl:iç as , logo devem fer
remettidos aos Corregedores da Corte;
os qua~s conheceráo dos ditos cafos , e
os determinaráó, fegl1ndo fórma de [eu
Regimento, e noífas Ordena~oés.

UI., o VI.
Dus que podemfer citados, e trazidos d Corte, ainda gue na5Jejaõ achados nella.

R do quefi ohrigou a reJPonder em outro Juizo.

<.

,

T Odos os que por hem de feus
. privilegias podem traz~r [cus
. Contendores áCorte., podenl
fel' na Corte demandados, ail1cl.'1t q'ue naó
fejaõ achados em ella. E naõ'podeníõ fer
citados para outra parte, porque POfS pe..
las occupaçoes de feus Offiçios lhes he
concedido poderem trazer feus Con.ten
dores áCorte de qualquer parte do Rey
no , com mayof razaó lho deve fel' , que
naó poífaó fel' em outra parte demanda
dos, fenaó em eIla. E ifl:o fe naõ. entellde
rá no Orfaõ , Viu~a, e peiroa iVliferavel;
porque em eftes fe terá a nlaneira,declara
da no Titulo precedente. E bem affi os
Procuradores,que procuraó" Efcrivaés, q
efcrevem em noífa Corte perante os Of..
iiciaes de Juftiça, e todos os no{fos mo
radores,que de Nós tem moradia,ou man
timento, no tempo,em que [egundo noifa
Otdenaçaõ vencem moradIa, ou manti
nlento, e todos os que com cada hum dos ..
fobreditos continuadamente viverem, e
com elles andarem na Corte, todo$ efies
naú podem fer demandados, [enaó nélIa,

•

poílo que no dito tempo fára deHa fejao
a~hados; :fitlvo fe elles tiverem feito fóra

.da Corte alguma força, roubo, furto,inju..·
ria, ou qualquer 'Outro maleficio; porque
em cada hum deites cafos poderáõ fer de
mandados,-e accufado-s nos Lugares, onde
c.on1-mettêraó os maleficios, po(lo que ahí
naõ fe]aó achados: * fe aquelles, a que os eoll. r.

nlalencios foraõ feitos, os quizerem antes· n.1.
et.

ahi accufar ,e demandar.
I E bem affi, nos feitos das faldadas,.

guardas, e depoíitos, e em feitos de pe
quena -quantidade, poderáõ fel' demanda..
dos na terra, fendo nella achados, ou na
C'orte, onde mais aprouver aos Auétores.

2 ~ fe algum privilegiado fe obrigar
por efcl'iptura publica, ou que tenha for
ça de efcriptura publica, nos cafos,em que
fe ella requer, a refponder por alguma
razaó, ou a pagar alguma divida em cer
ta Vjlla,ou Lugar, ou perante certo,e de
clarado Jui~, poderá ahi perante elle fer.
citado, e demandado, poao que ahi naQ
reja achado, fem embargo de qualquer
privilegio,queeln contrario tel}ha. O qU~

r havep\



Dos que podent fer citados, e trazidos á Corte, eYc. 9
haverá lugar, affi nos que,fendo demanda.. Corte, e haõ de refponder neIIa perante
dos, podem e[colher por feuJ uiz os Cor.. os Corregedores, ou outros Defembarga.
regedores da Corte, e oJuiz das Auçoés dores, a qo conhecimento do cafo perten
novas na Cara do Porto,ou osJuizes 01'.. cer ;os Concelhos, naó fendo o da Cida..
.dinarios de feu foro,como nos outros,q di· de de Liíboa; que tem Juiz particular, * e Liv. 1,

reitamen~edevem fer demãdad,os lÍa Cor.. os Corregedores, Juizes, e Alcaides mó- Tit. 8.
.' d j", • b' , ~ .fI( r. Ir S 1 Coll. 1..te, pOiS por vonta e le o ngarao a i o. res, e quaelquer outras peuoas ecu ares, n.I.,e~.

~ E quando alguma pe{foa Ce obrigar que jurifdiçaõ de Nós tíverenl em qual..
geralmente re[ponder ~rante quaeCquer quer parte de no{fos Reynos,e Senhorios;
JdHças , onde o Auélof Ó"quizer deman... e os M~fires, das Ordeils, e os Commen
dar, poderá fómente fel' demandado no dadores, que tem Lugar de Senhorio, nos
Lugar, onde for achado; mas naó poderá cafos,em qU~ ajurirdiçaó a Nós pertença.
em outra parte fer citado,para hir rerpon... E 'atlJ as peífoas EcclefiaíHcas , que naó
der a outro Lugar, que naõ feja de [eu fo.. tem Superior Ecc1efiafiico Ordinario no
ro, ainda que o Auélor ahi o queira de.. Reyno, fegundo diJfemos no fegundo Li...
nlandar, pofto que em tal obrigaç.áó re.. vré> , 'no Titulo primeiro. E todos efies
nunciaífe oJuiz de [eu foro. cO.l1teudos nefl:e Capitulo podem affi me[..

4 E Ce algum commetteo maleficio mo (er citados, é demandados per~nte o
·na Corte, naó fendo a eJfe tempo mora.. Juiz das Auçoés novas na Cafa do Porto
dor no Lugar,onde a Corte efHver,ou fez nos cafos, de que, fegundo feu Regimen
ahi contrato, p'orque fe obrigou a pagar to, lhe póde pertencer o conhecinlento;
ahi , ou fel' citado, e refponder na Corte, fe os Auél:ores perante elle os quizerem
poderá fel' na Corte accufado,e demanda. antes demandar. E depois que o Auélor
do, ainda que naó feja achado em elIa. E huma vez efcolher o Corregedor da Cor...
bem affi o que na Corte fizer algum quafi te, ou oJuiz das Auçoés novas, naó po..
contrato, tratando negocio em nome de derá mais variar.
outrem, affi como o Tutor, Curador,Pro- 6 Outro-fi, os Prelados de noífos
curador, Feitor, ou por outra qualquer Reynos, qde Nós tem j l1rirdiça~ tempo..
maneira negociador, naô fendo ahi mo- ral,ou Direitos ~eaes)ufando delIà,ou !e-.
rador a eífe tempo; porque eíl:es taes po- vando os Direitos -contra fórma de fua
cleráó na Corte fel' demandados,ainda que doaçoés, como naó devem, poderáõ fec
naô fejaó achados em. elIa, citados para a noifa Corte, pofio que em

S E podem ainda fel' citados para a elI~ naó fejaó achado5,e ahi refponderáõ.

T I"T U L O
Dós que podem, e devemftr citados, que pareçaB peJ!oalmente em Juizo.:

T Odo o que he citado por feito
civel, póde mandar feu Pro
curador baftante, que haja de

reiponder por elle, e na5 he obrigado hir
re{póder a JtlÍzo peífoalmente contra fua
-vontade; [alvo quando for citado expref..
famente, para apparecer em peJfoa, ou
quando o Julgador lho mandar expreJfa
mente, para lhe fazer perguntas, que ne
ceífariamente pertençaô '.l bem do feito"
fem as quaes devidamente naó p6de ler
defpachado: porq nefl:es cafos deve vir em
peffoa ~.Juizo , e refponder ás pergulltasl

~lV. III.

que lhe forem feitas; e naó vindo, ou naô
refpondendo a ellas, poder-lhe-ha pôr pe..
na de dinheiro,ou have-lo por revel,poflo
que feja prefente, e proceder contra elle:
no feito á rua revelia, fegundo a qualida~

de do feito requerer, e lhe bem parecer.
I Se algum Fidalgo,ou outra peífoa,

que de Nós Terra, ou Terras ti er, uf: r
dellas, ou contra os moradores dellas, co
mo naó deve,e Nós formos dHfo informa
do, em todo caro, que nos bem p recer,
e entendermos fer fen iço de Deos,e noe.
fo, o poderenlos mandar'citar 1 que appa-

B re a.
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reça perante Nós peiloalmente a diª cer~ eile for impedido de tal, e taõ evidente
to, para i{fo affignado, a fe efcufar. E naô neceffidade, que naó po{fa peffoalmente
parecen ia pe{foalmente perante Nós no appar'ecer em Juizo , poderá lJlandar feu
dito termo, mandaren105 proceder cohtra Procurador, que por eIle, e em [eu nome
elle como revel, e o caro requerer. O que allegue, ~ amoílre ° embargo,,..e razaô de
haverá lugar em qualquer outro, que naô fua au{encia, e neceffidade, pqrq\le naó
tenha de Nós terras, 'e tiver feito alguma póde peífoalmente apparecer no ditoJui..
coufa, porque 118S pareça, que com jufta ~o: ° qual Procurador ferá ouvido ácerca
razaô deve appareceí' perante Nós pef.. do dito embarg~, e razaô da aufencia. E
foalmente,para fe é[cufar do mal,que fezr [e allegar raza6legitima da aufencia, fel'''

2 E enl feito crime póde o Reo cita· lhe-ha recebida; para o que naó taó fó
do apparecer por feu Procurador bafian- mente ferá recebido o Procurador, mas
te, que por elle re[ponda en1JllizQ~ fe o ainda qualquer do Povo fem procuraçaõJ

crime for taô leve, em qnaó caiba mayor poHo que feja menor de vinte cinco an..
pena, que de degredo para fóra de certo nos, mulher, ou efcravo. Porêm naó po
Lugar, ou Comarca. Porêm iftó naó ha- derá por Procurador recufar o Julgador,
verá lugar no qtomar Cart~ de feguro,ou que tIa cau[a conhecer, nem outros Offi
Alvará de fiança, e no pre[o [obre rua ho- ciaes de Jufliça; mas poderá o tal aufente,
menagem,para andar pela Cidade,ou Vil- tendo jullas caufas d(}.fufpeiçaõ aos ditos
la; porque em cada hun1 deites cafos, po- Julgadores, e Officiaes , allega-las a Nós
fio que o crime reja leve, fempre [eraô por [eu Procurador, para n1andarmos nif
obrigados apparecer peífoalmente emJui~ {o o que houvermos por bem. E os ditos
zoo E fe mayor pena ahi couber, que de Julgadores naô deixaráã de proceder nos
degredo temporal, naô lhe [erá recebido ditos ca[os, enl quantonaó virem Provi
Procurador, nem defenfor, mas peífoal. [aô noifa em contrario. E os que eílive
111ente viráá a Juizo defender-fe : e J'ou· rem acoutados em algum Couto,ou Igre
tra nlaneira procederáõ contra elles áre· ja, allegando [eus Procuradores, li [e naõ'
.velia, como for jufiiça. proceda córra el1es,por affi efiaré em os di..

3 E fe algu111 for citado,para pelfoa!~ tos Coutos,ou Igrejas,e qhe cafo,que lhes
nlente refponder em feito crime,onde cai· val,poderáó os ditos Procuradores pôr fuf.
ba n1ór pena qde degredo, poílo que em peiçaó aosJuIgadores, e Officiaes, qdos
tal caCo fe naó póde defender por Procu~ taes cafog conhecerem, para fómente fe
rador, nem defenfor no feito principal, fe naô proceder contra os ditos acoutados-,

T I o VIII.
I ,Dos que l/a'Ó podemJer citadosfim licença del-Rey..

.... •

Once1ho algum nao fetá citado,
a petiçaõ d'outro Concelho,ou
de qualquer pelfoa [enl noífa li

cença e[pecial; nem outro-ii Corregedor,
nem outro Julgador temporal, durando o
tempo de fua Correiçaô,ou Julgado, fal
vo fe for por caufa d'algum maleficio,que
tiveífe comnlettido antes do Officio " ou
commettetre,durando °Offici9, affi ácer
ça de feu Officio,como fóra delIe;porque

•

•
•

entao poderá [el' citado, e accufado por
iífo [em outra noífa lfcença. E quando
algunl 'quizer citar Concélho, Correge
dor,ouJuiz temporal, faça~o faber a N6s,
para vermos a qualidade da caufa, e do
Auélor, e Reo : por tanto manciamos,que
algum nolfo Official naô dê Carta,paraos
fobreditos ferem citados, em quanto du..
rar o tempo de feus Officios, fem noíf"

..efpecüíl licen<;a. '

(

''''TITlf~



e

..

.T I T u L o IX.
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~

Dosvue na'O podemJer citadôs por 'Carifa de feus Ojficios, P-eJfoas, tugares, ou pOl

alguma outra cOlifa.
~ .

U aIquerJuIgadoi" tel11poraI,qtie zenda, porque a pota pagar, ter~ pünido
póde conhecer de feitos cri- corporalmente, fegunda a qualidade das
nles, ou civeis de toda a quan.. peífoas, e arbitrio do Julgador.
tia,naô póde/~al',neln fer cita· 2 N em poderá fel citado o Pay ado~

'do ,durante o tempo de feu Officio ; por ptivo pelo Filho ádoptado ; nem o Sogro;
'naú fer tirado das occupaçoés,que ao Of· ol1.,Sogra pelo Genro,ou N orajem quanto
.ncio pertencem. Salvo, fe a auçaô ; qüe ent~~lles durar a affinidade 3 nenl oPa..;,
elle quizeífe intentar. contra outl'enl, ou draílo;ou Madrafia pelo Enteado, ou En
,outrem contra elle; foífe ta], que poderia teáda; em quailto durar entre elles a affi..;,
perecer, naô fendo intentada, durante o nidade: e a citaçaó feita; fem a dita liceu
tempo de feu Officio ; porque em tal cafo ça fer impetrada, ferá nenhuma; e affi o
podení citar, e denlandar , e f~r citado, e proceífo, que fe por ella fizer, fem incor
demandado, até fer a dita auça5 perpe.. rel' na dita pena de cincoenta crtlzados;
tuada por cont~fiasaõ,por (j Aúél:or naó nem' em outrq alguma. Porêm, fe o dito
.perder feu direito por falta da dita cita- citado por fua vontade quizer refponder,
çaô. Porêm, fe elle, antes de haver o of- e naô requerer, que fe annulle; á citaçaô,
ncio , houve{fe commettido algum male- e autos por ella feitos feráô valiofos, por..
ficio, Ou o commetteífe, durando o Offi- Gue em tal cafo parece approvar a ditá
<:io, affi ácerca delle,como fóra delle; po- citaçaó, e autos. . I ." , • •

derá fel' demandado, e accufado por elIe, ) E affi ha6 podérá o Pay fer citado
fem mais outra noifa licença. E em e{le por {eu Filho,que em feu poder tiver,nenl
caío ferá ° Officio dado, ou commettido lhe ferá para iífo concedida licença pe1d

,a outrem, que o Gl'va até elle fer livre, e Jui~! po{lo que lhe feja pedida; falvo,fe o
achado fem ctilpa do maleficio da manei- tal Filho tiveífe bens, ou fazenda, que ti
l'a,que temos dito no Livro primeiro, Ti- veífe acquirido em aél:à de guetra , ou de
tuIo: Como os Julgadores, e outros O)fi- letras, ou por doaçaô noífa -(os quaes bens
ciaes feraô JuJpellJos ;&c.. fe chamaõ em Direito, Peculio Ca!henfe;

I Outro-G, naó poderá O Pay natú· ou quaG Caflrenfe), e fobre 08 ditos hens~

ral, e legitinlo, ou natural fómente, nem ou coufa,que delles dependa, b qtiizer de'"
outro afcédente l\1acho,ou Femea fer ci- mandar. E ifio havendo o tal Filho idad~

tado por feu t11ho,ou,outro qualquer de[.. cumprida de vinte cinco annos, pela qual
-cendente, poflo Gue feja imancipado,por fica legitimada rua peífoa; para poder por'
nenhunla caufa civel , nenl crime; nenl o fi , e em feu nome eftar em Juizo, ou ten..
Patrono, nem quaefquer defcendentes, ou do impetrada de Nós Carta de fuppIemen.
afcendentes do dito Patrono por feu Li.. to de idade,que commumm€l1te Ü~ <ihama,.
berto, fenl primeiro impetrarem licença de Emancipaçaó. ,
-doJuiz, Gue da caufa houver de conhe.. 4 E bem ali, pelo dito modo poderá
çer. 'E o que o contrario fizer, incorrerá o Pay fer demandado pelo Filho famílias
em pena de cincoéta cruzados para aqueI.. {obre aquelles bens, e coufas advent1das;
le, 'lue affi for citado, fem a dita licença em que o Pay, fegundo difpoGgaó de Di..;
do Juiz fer primeiro impetrada, fe a dita reito, naú deve haver o ufo, e ftúéto ; Oll

pena quizer demandftr. Porêm, fe antes pofio que nel1as tenha o ufo,e fruélo,fe a
·que feja citado pela dita pena quizer de.. o dito Pay diflipar, gafl;;lr , ou em tal ma..
llfiir da citaçaó , e inf1:ancia daquelle J 11i- neira daD1nificar,que o Filho as nnô pode..;
ZO, pode-lo-ha fazer; e fazendo-o,naô 1"0: . rá depois recobrar ao tem.po,qué,lhe heu
.derá fel' démandado pela dita pena. E fe verem de feio relHtuidas 1 c nó cafo;Qlide <1

l~quelIr' que nella incorrer XI llaó tiver fa- Pay diz,que o Filho eRa fob feu pod~r,e (J

Liv. III. B i Filho- -
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filho diz fel' emãcipado,ou diz,q por ditei· bem affi, .0 leigo naó p6de fer citado no
to deve fer feu Pay conflrangido ao eman- tempo, que efl:iver na Igreja, puvindo Q

cipar. E bem affi,quando oJilho pedir ao Officio Divino; e fe eftiver ne1~a fallando,
Pay, que lhe de D1antinlento , [egundo a ou paífeando,e naó ouviI~do o':Officio Di.
t'lculdade de [eu patrimonio. vino, poderá fer citado, e refj10nderá a

5 Outrofi, fe o filho, ou liberto for qualquer tempo, que lhe for mandado.
Tutor, Curador, Feitor, ou Procurador 8 O marido, ou mulher úã.õ, podem
d'outrem para negocios, poderá citar [eu fel' citados no dia de fua voda, nem dahi a
Pay,ouPatrono,e affi os [eus afcendentes, nove dias, contNios do dia, em que cafil
ou d... fcendétes,fe Os quizer demandar enl rem; e a citaçair~ita no dito tempo, ferá
nome daquelle, cujf) Tutor,Curador,Fei- havida por nenhuma. E todos, os que an
tor, ou Procundor for, pofia que naq"te- darem em alguma fefia de voda, naó po
nha irnpetrada a venia, e licença 4.g(ful- deráó no dia,em que nella andarem,fer ci
gador, perante quem os quer demandar. tados,para nelle refponderem.l\tlas pode..
Porêm, quando comq Procurador o filho, ráó fer citados, para refponder no dia fe..
ou liberto quizer· demandar cada hunla guinte, em que fe fizer audiencia.
das ditas peífoas,naõ o poder~l fazer, fem 9 Item, o marido naó poderá fer ci..

. ter idade de deza[ete annos pe~-feitos. E tado no tempo, em que tiver rua mulher
naó fabendo ao tempo,que aceitou a pro- - n10rta, nem no dia, em que for enterrada,
cLlra~aõ, que a demanda fe havia de fazer nem ddfe di.l a nove dias. E o mermo [e
contra as fobreditas peífoas,nem iílo mef-. guardará na mulher, a que morrer o mari.
mo o fabendo ao dito tempo o que o affi do, e na peífoa, a que nlorrer ° pay, mãy,
confl:itulo Procurador; porque achando, irmaõ, ou irmãa, filho, ou filha. E a ci-

. que o fabia, cada hum delles naó feráõ re- taçaq feita em tal tempo feja havida por
cebidos a f:lzer a tal demanda contra as nenhuma. E todos os outros, que dHve.
ditas peífoas; e tudo o que ja for feito pe.. ren1 con1 o dito Defunto, ou conl elle fa
la dita procuraçaó [erá nenhum. E no ca- ren1 ao enterranlento, poderáó fel' citados
fo, que nenhlml delles o Caiba , ainda o fi- do dito tempo, pàra refponderem, depois
lho, ou liberto naó poderáõ demandar as que o corpo for enterrado, e acabado o
ditas pe{foas, eflando o confiituente pre- Officio do enterramento.
fente no Lugar, ou em outro qualquer, 10 E [e algum for citado fendo eIl
({ue, [em a demanda perecer,ou [em rece- fermo de tal enfermidade, que razoada
ber perda o confiituente, pôde fel' avi[ado mente naó poífa hir aJuizo, haverá nove
pelo filho,ou liberto, que faça outro Pro- dias,contados do dia,que lhe a citaçaó for
curador, porque eitando em tal Lugar, feita, para hir,ou mandar feu Procurador,
naó feráõ recebidos a demandar as ditas que por elle re[ponda no Juizo. E duran·
peífoas, e tudo o que for feito [erá ne- do os nove dias, naó procederá o Juiz
nhum, como acima dito he. contra elle ; e procedendo, tudo o que fi..

6 E [e o Pay, ou Patrono for Tutor, zer ferá nenhum, fe for fabedor da enfer..
Curador, Procurador., ou Feitor d'outra ll1idade do citado: e naó o fabendo, pode..
pe{foa , e o filho, ou liberto em {eu pro- rá o citado affi enfermo desfazer o procef.
prio nome o quizer citar, e demandar por [o, que contra eIle for ordenado, por via
COUfil, que pertença áquelle, cujo Tu- de reíHtuiçaó da c1aufula geral. E [e a en
tor '. Cur,ador , Procurador, ou Feitor o fennidade for taó prolongada, que dure
Pay, ou Patrono for, naó o poderá fazer, mais dos nove dias, informar-fe-ha oJuI..
fenaõ nos cafos,em q o poderia demandar, gador, fe o Reo doente he taó enfermo,
[e o Pay , ou Patrono em [eu proprio no- que razoadamente naó pôde hir ao J ui..
me hOllveUe de fer demandado,e impetra- zo, nem lnandar informar feu Procurador
da primeiro a dita licença. bafiante , e entaó lhe dará de e[paço ou.-

7 Item, naõ pôde fer citado o Cleri- !ros nóve dias. O qual termo pa{f.qdo,
g9 !la Igreja,em quanto celebrar o OfEcio paderá proceder contra elle á revelia,naõ
Diyino ; e a citaçaõ, que fe fizer em tal lu- . mandando Procurador fllfficiente aJuizo.
gar, e tetppo, [era havida por nenhuma. E E fe algum, ,:;Lili Auétor,coino Re,O adoe~

. .. n· cer de..
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cer,depois que a aemanda for começada; de reítituiçaõ da c1aufula geral.E ifio,qUé
e· a lide coilteíl:ada, haverá fómente hum diífemos do prefo, e encarcerado, naó ha
efpaço d . nove dias, para fazer informar, verá lugar, quando· elle (oífe citado por
e mand~' eu Procurador. O qual termo cabfa leve, e de pequeno prejuizo , para
paífado' ( aõ hav~rá mais outro; e poderá refpohder; onde he prefo ; porque em tal
entaó o ylgador á fua revelia proceder, cafo b€m poderá conflituir feu Procura
naô mandando Procurador fufficiente. dor, para em feu liame refpondet , pofia

I I O pregoeiro, em quanto apregoar que prefo feja. Nem iífó mefmo poderá
alguma coufa,que a [el;.bUfficio pertence, fel' citado, o que h'e preÇo fobre fiança,ou
naó terá citado, nem c'ô~rangido,para a que he dada a Cidade, ou Villa por pri:.
hir a Juizo, nem refponder,em quanto affi faõ; {alvo fendo a citaça5 para o Lugar;
andar apregoando. Porêm, poderá fel' ci- e~ gue he prefo.Porêm todo o {( guro pOl~

tado, enl quanto andar apregoando, para qüa!-çper feito crihle poderá fel' citado,co.;
refponder,depois que deixar de apregoar. n10 te feguro naó foIre. E bem affi , todo

12 O prefo '. ou encarcerado em ca- o prefo póde fel' citado pata feito civel;
dêa publica por aué1:oridade de Juftiça,ou para feguir a demal1da, que antes de rua
em rua cafa {obte fua homenagem, naó prifaõ €ra ja come~ada: e afri pata fe exe.1&
poderá fel' citado, para haver de refpon- cutar à fentença, fe conti"a e1le ja era da...
der por feito civel, em quanto affi for pre.. da, ou fe der eftándo prefo~ .
fo. Porên1 poderá fel' citado, pofto que I } Nenhum lerá citado pbr Portei...
efteja prefo,para re{ponder,depois que for to, nem perante tefiemunhas em rua cafá
{o1tb. E procedendo o Juiz contra o pre- de morada: porêin eíl:ando elle á rua por..
{o em feito cive1 por citaça5 , li lhe he fei- ta, ou janella, ou dehtro elTI modo, li poira
ta na cadêa, ou em cara {obre rua homé- ter viíl:o da rua,poderá fei" citado,e valerá a
llagem, tal proce{fo feja nenhum, (abenda citaçaó,com tanto qo que o citaT,o cite dé
o Juiz conio tal citaçaõ foi feita aD pr~- fó~a, e naô entre em ca{a: porêhl bem p(j~

[o ; e naó o fabendo , o proce{fo valerá, derá fel' citado em rua cara por Taballiaõ;
porêm o prefo o poderá desFazer por via ou Efcrivaõ por mandado do Julgador~

•

T

o

I T UL o x.
Do que he citado, para reJponcler em hum tempo em djfferentes Juixos, ou fenda

citadofoi chamado por EI-Rey;

S
'End~ o Reo citado, que a hUl11 dia

haja d~ apparecer ~er:n~e differen·
tes J Ulzes , que nao fao 19:uaes , em

modo, que hU111 del1es tem jurifdiçaó fo
bre outro por via de appellaça5,ou aggra
\70, ou íimples qUéréla, deve o citada hir
primeiro l'efponder perante o mayor J ui~;

e tanto que [e acabar a audietlcia deífe
Juiz, deve logo hir refponder perante o
menor: e fe osJuizes,peratlte quem he ci·
tado, faõ iguaes,e as coufas,porque he ci
tado , tambem {aó iguaes , que huma ilaó
h~ mais J~rave, que outra, ficará em arbi
tno do Reo hi1', e refponder primeiro per
ante qual lhe mais aprouver;e depois que
fe acabar a audiencia daquelle Juiz, deve
logo hir re[ponge~ perante o outro, e du
rando a (J-H.iienclu do Juiz, a q\l€ prinleiro

for, nag ferá havidO por reveÍ no outt
Juizo, para que for citado. Porênl fe a
caufa de.hum Juizo for mais grave; que a
outta , deve o citado hit primeiro ao Jui~

zo da caufa mais grave, (;; de mayor pre..õ
juizo, e tanto qUê fe acabar a audiencia,
hirá re(ponder a outra CàUf:'l de menos
1ubíl:anda. E em todo o cafo,onde o Reo
fot citado;patCl: refponder a hum dia certd
par duas caufas, óu I11ais, pei"ante huhl
Juiz a requerimento de huma parte, oli
partes diverÍas; enta5 hirá fempre rerpou..:
der perante e11e , afIl por huma cou~ ; c~
1110 pela outta; e na~ hindo, ou n õ man
dando Procili'adoI' fufficiente po erá lu
lei" ha ido por re el. _ .

I E fe o Reo foífe citado par r f~
II

pondeI' a lUlln dia c rto en1 diffi r n
a..
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VilIas y 'dU Concelhos, [e a diftancia dos apparecer por fi, nem por outrem com
Lugares folie taô grande, que elle razoa- [eu poder baí1:ante, ainda qu~os Audi
d~mente naó puddfe no dito dia appare- torios deí1:es Juizes concorrae} en1 hum
ceI' perante os Juizes de ambos os Luga- ten1po. ( ~

res, em. tal caro hirá primeiro aoJuizo, a 3 E [e algum foire citadQ..~para re[..
que [egundo a diftinçaõ , que acinla fize- ponder a certo dia perante algumJuiz, e
mos , be obrigado apparecer, e fazer ahi antes deire dia foire chamado por N ós,ou~

[eu Procurador'; e dahi hir logo a outro pela P~alnha,oupelo Princepe, virá pri
Juizo, ou mandar [eu Procurador,e pod~- nleiro ao dito cl1mado; e durando o tel11~

rá ficar no primeiret, ou fazer Procurador po de rua hida/eitada, ou tornada, e mais
fufficiente para 'os ditos Juizos, como lhe dous dias para repou[ar ( [e a diítancia dos
nlais aprouver, havendo para iiro e[B ço Lugares for nlais de vinte legoas ; e [e for
. zoado, [egundo for a dlí1:ancia Et~0unl nlenos haverá hum dia) , naó [erá obriga...
Lugar a outro. ".' do refponder á dita citaçaõ,cdfando ácer-

2 E fe depois que o Re0 folie cita- ca de tal chamamento, hida , vinda, efl:a-
\ do para humJuizo , houvelfe feito algunl da, toda a fraude, ou engano. E ifto Ce en-.

contrato,- ou outra coura, porque foire ci- tenderá, quando N'ós, a Rainha, ou Prin
tado para outroJuizo , enl que hauveire cepe eftivermos fóra do Lugar,para onde
de refpondel~ ao dia, para que primeiro foi o dito Reo for citado; porque de outra
citado, fer~ obdgado hir refponder ás ci- 111aneira refponderá á dit~ citaçaó, [em
taçoés ambas; e naa hindo aos ditos embargo de affi {er chamado. E quando
Juizos ambos, ou nau inandando Pro- Nós nos quizermos fervir del1e, prove
curadores [ufficientes, poderá fel' havi- remos ácerca da citaçaó, como houver-
do por reveI llac!ueIleJuizo 1 onde naó nlOS por noíTo ferviço.

T I T UL o XI.
Dos que podemftr citados perante os Juizes Ordinarios', ainda que lla'Ó jeja'Ó acha

dos emJeu T erritorio.

T Odo O homenl póde citar {eu
adver[ario perante o Juiz Or
dinario de {eu foro, fe o {eu

adverfario ahi he morador no Lugar, e
nelle fVi a hado. Porêm, [e fe auCentar,
poderá o Juiz manda-lo citar por fua Car
ta precataria para os J u~zes do Lugar,
onde quer que for, declarando nella ara..

, zaõ, porque o affi manda citar fóra do [eu
Territorio. '

I E poderá o Juiz Ordinario mandar
citar fóra de leu Territorio qualquer peG.
[oa, que lhe for requerido, fe lhe for
mol1rada c[criptura publica, 0.1.1 que tenha
força de efcriptura publica, porque elle fe
obrigue refponc..ier,ou pagar 110 Lugar,on
d~ elle he Juiz, fegundo di{[cmos no Ti
t111o~ Dos que podemftr citados, e trazidos
á Corte.

2 Outro-fi, poded. o Jlliz Or~inario
mandar citar fóra de rua J uri[diçaõ o 'lue
for herdeiro de·outro , que nlorava no [eu

•
•

Territorio; e quê perante ene poderá fer
citado por a tal caufa. E neí1:e caro [egui..
rá o citado o foro daquelIe, cujo herdeiro
he, fem embargo de privilegio, que tenha:
falvo , fe o privilegio for incorporado em
direito.

3 O Juiz Ordinario poderá mandar
citar fóra da fua Jurifdiçaõ todo aqueIle,
que quizerenl citar por caufa de algum
negocio, que trataire no Lugar da [uaJu
riCdiçaõ: póde-[e pôr exemplo no Tutor,
Curador,Feitor, N egociador,PrOCl.lrador,
e qualquer outro de [emelhante condiçaô;
e [erá demandado no Lugar, onde o dica
negocio tratou, ou adminiflroll. '.

4 Item, todo a'luelle, que diffamar
outro fobre o dlado de [ua peífoa ; como
[e di{[eire, 'lue era {eu captivo,liberto, in
fame, efpurio, ince{l:uofo, Frade, Clerigo,
ou caf:1.do, e em outros ca Cos [emelhantes
a eítes , que tocarem ao e~ado da peífoa,
de qualquep qualidade·, que a ,;cauG'l do

eftado
•

•
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Dos que poJemfer citados peránte os Juizes Ordinarios,eYc. I)

eílado fejE! , póde fero c~tado, para vir cita~ tado do dia, que a começou a poffuir, po
do a? domIcilio ~o~diffamado,que Q ma~- fio.....que a ~oufa eíl:eja em outro Lugar, e
da cItar. nos dItO:S cafos , em que o affi nao rtaquelle, onde o poifuidor for mora
citar, lhe . rá affignar termo, para que o dor, ferá obrigado a refponder por eila
demand róve o defeito do eíl:ado;por perante oJuizl'de feu foro, ou perante o
quanto a )al queíl:aõ dq efl:ado he preju- Juiz do Lugar)onde a coufa dHver fitua-
dicial á pe~oa , e naõ fo!fre dilaçaõ ,nem da, onde mais aprouver a~, Auétor.
deve e1l:ar ln pendente: ;~ iPco , quando a ~ 6 E fe o poifuidor eíl:iver em poífe
dita caufa fe intentar direita, e princípal- pacificamente por annq, e dia, em prefen
mente [obre o efi:ado da pdfoa. E em ne- ça de feu adverfario l fendo demandado
nhuma outra caufa civel poderá5 os pof- por reivindicaça5, depois. que paiTar o di
[uidores das coufas citar os que pertende- to ãnno, e dia, naó [dá obrigado refpon
rem ter direito nellas, para que contra fua der pói" a coufa,que affi poifuir,fena5 per...
vontade os demand~m pelas ditas coufas; ante oJuiz de feu foro. E fe Q poifuidor
nem fazer-lhes pôr perpetuo Glencio,nem for Clerigo de Ordens Sacras, ou Bendi
encurtar-lhes o tempo, que o Direito dá, dado, ferá demandado perante o [euJuiz
para fazerem as ditas demandas, antes de Ecc1efi,dHco, poíl:o que feja demandado
fe acabat:. o ~empo das prefcripçoés,que o antes do anno, e dia, quer a coufa feja fi
Direito lhes concede, nem leva-los fobre ·tuada,onde ellefor 1110rador, quer elU ou
iífo a outro foro. Pofio que,quando a de- . tra parte.
manda for principalmente intentada [0- 7 E fe a pe{foa, que for citada per
bre as ditas caufas civeis no J uizo,e Foro ante algum no{fo Juiz, onde com direito,
Ordinario, as partes po{fa5 alleg'ar inci- e razaó havia de refpo~der, depois de fer
dentemente, ou por via de excepçaõ a di- citado, fé for morar a outra parte fóra de
ta queíl:aõ do eíl:ado.· naifa jurifdiçaõ, ou do Juiz perante quenl

5 Outro-f., (e alguma pe{foa dliver foi primeiro citado, eite tal ferá demanda
em po{fe de alguma coura moveI, ou de do perante oJlliz, perante quem pri~eiro

raiz, e for por eIla demandado por reivin- foi citado, poíl:o que ja naó efteja no feu
dica~aô,antes que paIre o anno e dia,.con.. Territorio, nenl em naifa jurifd~~aõ.

TI TU L o XII.
Dos Privileginelos, a quefa'Ó daelos certos Juizes, perante quem, haja'Ó ele rifponeler.

A s peifoas, que tiverem privile
gios, porque efpecialméte lhes

. fejaõ outorgados certos Jui
zes,para conhecer de fuas caufas, na5 po
<leráõ [er citados, nem demandados,[enaõ

. perante.os dltos Juizes. Porêm, as ditas
pe[foas privilegiadas podenl fer citadas, e
demádadas ante os Corregedores da Cor
te no Lugar, onde N6s eflivermos , ou a
Cara da.Supplicaçaõ, e até cinco legoas
ao redor; os quaes conhecerâã , e defem
.bargaráõ e(fes feitos; em quanto Nós ahi
efiivermos. E tanto que partirmosndetTe
Lugar, os deixarâõ aos .ditos [eusJuizes
no 'p'('mt1o , e eflado, em que em e{fe tem-
lJo efiiverent. '.,. .

.....,..-.. 1
I, L', IJ ,,:j ... 1 " 1\'" •
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I E o que acima dito he, naõ ha- erá
lugar na Viuva, que honeílamente vive, e
no Orfaó menor de quatorze annos, ou
pe{foa miferavel; porque eíl:es naú reC
ponderáõ contra (uas vontades peran
te os Corregedores da Cort~, falvo em
cafo de força, (oIJadas, guarda, depo
fito, quando os Auétores antes quize
rem perante eIles litigar. E bem affi
queremos, que o Eíludante, que con
tinuadamente eauda na U nivedidade
de CoiJ.:llbr.a, em quanto nella eíl:ud r,
naô (eja confirangido refponder, e liti-

, gar perante os ditos Correg~do[e ; por...
Gue hao de re~ponder per nte o [eu Con-
fervador. o

TITU.. '
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Se odia, em que /ze qffignado, ou acabado o termo, ferá nelle cOlltado{...
. ~~-

EM todo o termo, que por qual- zes appareça em Juizo,ou façá.ãlgu ou-
quer p:taneira for affignado, naó tro auto judicieI'!:, O dia derraddro, em
fe entenderá nelle o dia, em que que fe acabar termo, ferá comprehen..

o tal termo for affign~do. E (endo affigna- dido nelle; falv:h fe for dia feriado, em
dO termo de mez,oll~de anno, o mez fe en- que tal auto te naô po{[a fazer; porque
tenderá de trinta dias, e o anno fe enten- enta5 na5 ferá o derradeiro dia conta...
derá do dia feguinte depois do dia,em que do no termo; mas aquelle, a que o termo
for affignado, até outros tantos dias da... foi afTignado , ferá obrigado fazer o que
quelle mez. do anno feguinte. . lhe foi mandado no primeiro dia logo

I E affignando o Julgador termo a feguinte naó feriado, em que o dito au
alguma parte, que até ~erto§ dias, ou nle~ ~o fe poífa f~lzer.. .

T I T U L" O XIV.
Do Auélor, que tla'Ó appareceo na termo, para que citouJeu Contendor, ou appar~·

eeo , 'eft az1'elltou.

SE huma pe«oa fizer citar outra per- .1 E Ce o AuC1:orapparecer em Juizo,
ante algum Julgador , e o citado e flao fizer Procurador, e der libello, ou

. apparecer em Juizo por fi, ou por petiçaõ por efcripto , e entaô fe aufentar,
feu Procurador no termo, para que foi ci- e o libello for ja recebido, ou o J ulgad~r

tado, e ·na5 apparecer o que o fez citar o receber,depois de eIle fe aufentar,pode..
por fi, nem por feu Procurador, ou fe ap- rá o Reo feguir o feito, e molhar todo
pareceo naó fez Procurador, nem pôs li- {eu direito á revelia do AlIél:or; e oJuI•
.hello, ou petiçaó por efcripto , e o citado gadof affignará todos os termos ao Au
pedir ao J uiz,que o abfolva da tal citaçaõ, étor, fazendo-o apregoar a cada termo, e
pois o que..o fez citar naó apparece,o Juiz á fua revelia lhe affignad para cada termo
o abfolverá da citaçaó, e inG:ancia, e con- de todos os autos judiciaes o tempo, e di
demnará o Auél:or nas cufias. E Ce depóis laçaõ, que lhe affignaria, fe prefente fofTe.
o tornar a citar, e o citado apparecer " e E como o feito for candura para final
naõ apparecer o que o fez citar, abfolve- fentença , julgará por eIle, ahfolvendo-o
lo-ha outra vez daquella infiancia, e con- em todo da demanda, fe pelo feito fe mo
dcmnará o Auél:or nas cufl:as. E fe a ter- firar tanto, porque mereça fel' abfoluto.
ceira vez o fizer citar, e o citado appare- E molhando·fe tanto,porque o Reo deva
cer eIl)Juizo, e naú o que o fez citar, pe- fel' condemnado , ccndemna-lo-ha , pofio
la {obredita maneira, o citadoJerá ab{o- que o Auél:or feja au[ente, pois á revelia
.luto, e o que o fez citar condem!1ado nas delIe quiz o Rco feguir o Juizo. E naó
cultas. E na5 poderá mais por aquella fe moftrando tanto pelo feito, porque Q.

caufa cita·lo em tempo algulll. E [e o ci- Reo mereça [er ab{oluto, nem conde·
tar outra vez, fUiJendo o citado certo, co- Innado,fem fe fazer alguma dilig~ncia em'
mo ja tres vezes foi abfoluto de tres cita- favor do Auél:or, en1 tal cafo naó curará
çoes , que pela dita caufa lh~ foraó feitas, della, pois o Auétor he aufente , mas ab
naó ferá mais o Auél:or ouvIdo fobre a di- folverá o Reo da inftancia do Juizo, e
ta caufa , em que am tres vezes foi reve,L r condemnará O Auél:or nas cuH:as.
E de cada huma das ditas abfolviçoés ha... 2 Porêm, [e o Reo quizer, tanto que
'Verá fómente .aggravo por infuumento, o AuC1:or fe aufénta, em.gualquer parte do
O.U peti~aó. Juizo)fem dei~~ Procuraôor,pedir,q o ab;

. ~ folvao
•

• I -
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Do .Auétor~ que nao appareceó ao termo para que éitou tyc. t 7
fólvaô daquella in' llcia,e naó quizer fe- lia do Auétor ate o tempo, em que o Reo
guir o feito á rev Auétor, o J ulga- pede ab{olviçaô da in{hmcia, (e determi
doi" o a~( lver<Í da mi ancia, e condemna:- naráô, quando finalmente fe fentencear.
rá o Au ar nas cuftas. A qual efcolha E proíeguindo o Auétor o feito por fi, ou
terá e ualquer parte do Juizo, pofto feu Procurador,fe guardará o que diremos
que,de que o Auétor fe au{entar, elle no Titulo: Da ordem do Jllizo~

reqll~i,a, quelroceda.... ontra? Auél:or á ) ~ em todos os caCos ~ que ~j{remos
revelIa. Poren1, neíle 'af~ fera o Auétor neíle TItulo, que o Reó,feJa ab{oluto da
condemné).do fómente aquellas cuílas, inítancia, e condemnado o Auétor nas cu·
que {e montarem até o tempo, que fe au- fias, naó ferá ja ll]ais recebido o Auétor
[entou; no qual o Reo 'pudéra requerer tornar á dita demanda,fem primeiro pagar
que o abfolveífem da inflancia, e 'as 111ais, ao Reo todas as cufl:as, em qfoi côdemna...
que fe fizerenl depois, procedendo áreve- do,quãdo o Reo foi abfolu to da inílancla ..

T I TU L o xv.
Em que mo1(Jfi procederá cOlttra o Reo, quefor réVel, e lla~ apparecer ao terllto

para quêfoi citado..

SE o Reo, rendo citado pat qualquer
attçaô pe{foaJ, ou Real,ou de qual
quer qualidade que feja,for revel, e

nunca apparecer em Juizo por fi,nem por
feu Procurador ao termo, que lhe for am..
gnado, e 111ais tres dias, que ferá efpera
do , fe for citado 'por carta para áCorte,
ou para a Cafa do Porto, ou appare...
cer, e [e uu[entar, fem deixar Procurador,
o Aué.1:or feguirá feu feito á rua revelia,
fem poder requerer contra elle, que o me...
taô em po(fe de nenhuns bens por benefi
cio do primeiro, nem fegundo Decreto; o
qual fei to feguirá, fegllndo direnl0s no
Titulo: Da ordem do Juizo.

I Porêm, fe a parte, que for tevel
apparecer em Juizo, antes que a fentença
feja pa{fada pela Chãcel1aria,ou entregue
áparte, onde naú houver de palfar pela
Challcellada, tomará o feito no ponto,
em que o achar. E fendo a dita fenten~a

ja pairada pela ChanceIlaria , ou elittegtie
á parte, onde naú houver Chancellada
para paífar, quando a parte, q'ue foi revel
apparecer , naú ferá em ciTe Juizo mais
ouvido fobre aquillo, que á fua revelia foi
determinado; falvo por via de embatgos;
fegundo he -conreudo no Titulo: Dos e"n
bargos, quefi allega'Ô ás execllçoés, no pa'"
ragrafo: E betiZ ajJi quando oReo,; Porenl,
fe a fenten(ja for fobre a appeJlaçaõ fel"
deferta, e naô feguida, guardar-f~.,;hao
que ao diante diremos no Titulo ~ Da 01'''

dem, queJe terá nas Çlppéllaço'Cs, ~ affi noS
outros cafos um declatados4

~ E ill:o que dito he, naó haverá lu...
gar, quando o Reo for' detnandado por
eícriptura publica j parque ne!te caro fe
procederá, (egundo diremos neíle Livf'o,
no Titulo: Em que maneira fe pro·ce-de..
tá contra os demandados por eJeriptllral
publicas ..

T I T UL o XVI.
Dos ]t.tizes' Arbitros.

POílo que as pa~tes com~rom~tt~? ~ otltra part~ êefta: pena, e aInda: que n't')
, em ahJ'urnJmz, ou JltlZe'S Arbl'" Compromi{fo fe~tiga;que,p ga a pena ou

, 'tros,~ Ce obriguemnoCO'111p,ro- l1aô paga, fique fempre a têntenç'a do' f

llliffo eílár por (ua determinaçaô ~,e (erl- ,bitt-as firme, e variafa" podent aparte,Cjtle
tença,e que deIla naô po(faô appeI1ar-,nem fe léntit aggta ad'a, {l' tn embargo de tudo "
aggravar, e 'o 'que' O' cOlltrario fizer"l5ague ifl.o, appallar d~ [Ha {ente'nça para o fu-

~iv. III. pelwte ,
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periores, {em pagar a dita pena;e fe os Ar- Juiz Arbitro oJúi~ )rdinari<,>, ou De..
bitros lhe denegaren1 a appellaçaã,façaõ- legado. ;;', •
lha dar osJuizes Ordinarios. Porêm lê os 4 E fe as partes fe compro etterem..
Juizes da appellaçaõ confirmarem a {en- em h.um fóJuiz Arbitro, e elie' ou cada
tença dos Arbitros, de que for appelIado; huma das partes fe finar antes da '~ntenCja

pagará o appellante ao vencedor a pena definitiva, logo expira, e he em 10 ~iJrÜ'!"

c~nt~.uda ~o COl:npromiífo '. que ~aó fe lu~o o Camp:o~yro, com~ te I.nmfa fora
pode efcufar dera pagar, pOIS prometteo feIto, nem lera os herdeIros d'lr partes
naõ vir contra a fentença; e he achado, principaes obriga .los a eflar pOJfelle.
Gue injufl:amente della appeIlou. E pofio 5 E bem affi , naô feníõ obrigadas as
Gue as partes renundem o beneficio defia partes eflar pelo Compromiífo, quando o
Ley,tal renúciaçaô ferá de IJenhú effeito. Juiz Arbitro for aufente, de tau grande, e

I E no c~[o, em que for appelIado longa aufencia,que naó poífa julgar o fei~

dosJuizes Arbitros, e recebida appel1~ to, fobre que em eIle foi compromettido.
çaó, toda~ a~ provas, affi de tellemunhas, 6 Sendo compromettido em dous,ou
como de ·efcripturas, que por ambas as tres Arbitros, ou mais, fe algum delles ()
partes forem dadas perante os Arbitros, 'naô pudê I.' fer, ou fe finar, ou for aufente
E'uáô fé ,perante osJuizes da appellaçaó, antes da fentença definitiva, de tal au[en
allJ,e taô cumpridamente,como ja fizer~õ cia, que naú poífa julgar eífe feito,os ou
perante os Arbitros,durando o feuJuizo. tros feds Parceiros naú poderáõ Julgar,
Porêm, fe alguma das partes aIlegar tal nem mandar COUhl alguma no feito, mas
razaó, porque pareça, que as t-eílemunhas ferá de todo diífoluto o Compromilfo,
perguntadas perante os Arbitras., naó Fo- como [e naó foífe feito; (alvo fe nelJe for
raô perguntadas na fôrma devida, os J ui- declarado, que ctlda 11l.1lTI delles fejaJuiz
zes da appellaçaó as mandaráô outra vez illJo/idu1}l)"porgue em tal caro poderá cada
perguntar na fôrma collumada:' e d'outra hU111 delles por fi julgar fen1 o outro Par
nlaneira naú valeráõ feus teHemunhos ceiro, como [e eIle fó füífc comprometti..
perante os Juizes da appellçaô. E [e aI- do. Porêm, fe dous, ou ues Arbitros cc.
glll11as teílemunhas forem ja a eae tempo meçarem a conhecer do feito, fazendo
mortas, [eráô feus teitemunhos valiofos; algum afro judicial, ja mais naó poderá
e fe lhes dará tanta fé, como fe foífem hum fem o outro julgar o dito feito,poflo
pergulltadas por os mefmos Juizes da Gue no Compromiífo diga, que cada hum
appellaçaó. delles poíI'l fel' Juiz ill fllidllln.

2 E fe cada huma das partes naó ap- 7 E quando as partes íe co.mpromet-
pellar enl tempo devido da fentença dada· ter~m em tres.Juizes Árbitros, po{lo q,ue
pelos Arbitros , tal fentença fe dará á exe.: no Compromiífo [e naú declare que cada
cuçaô pelos Juizes Ordinarios; quer 110 hum POffil fel' Juiz ln folidum,fe todos tres
Compromiífo focre poita pena, quer naó: forem juntos, poderáõ os dous delles jul
affi como fe daria á execuçaó, fendo dada· gar,fegundo ambos acordarem, ainda que
pelos Juizes Ordinarios. Porêm, no caro, o terceiro contradiga fua fel1tença: e [en-.
onde for po[l:a no.Compromiífo, ficará' do hum delles aufente, os dous llaó pode.
'em efcolha do co'ndemnado pagar a pena, ráó fem eIle julgar; e julgando {em cIle,
ou eftar pela fentença; a qual e[colha po- naõ valerá fua [entença.
derá fazer, do dia,que for requerido,a tres 8 E fc for compromettido em dons
dias com tanto, que, quando efçoIher p:- J ~1Ízes Arbitras, valerá o Compromiffo,
·gar a pena, a pague logo; e na.õ .a pagaI:~~ fe elles ambos forem acordados. em a [en-
fe fllça execuçaó pela (entença, [em mais tençá, e determinaçaõ do. feito; e rendo
gozar da eCcolha. Porêm, fe no Compre- . differentes, naó valerá,fillvo, fe em elIefor
mi {fo for polta claufula, qu,e, paga a pena, declarado terceiro,certo, e nomeado. Po..
OLI naú paga, fique [empre a fentença vá- rêm, Ce 110 Compr'omiífo Ce difTer,que,di[.
li b, naó haver6lugar a dita e[colha; mas é'ordando os dous Arbitros, el1cs pofià6
a [entença fe dará em todo á execuçaó. e[colber hum terceiro, ou qüe as partes Ce

} E poderáã-as partes tomar por {eu PQffilÕ louva~, e efcolher, hum terceiro
~ para

,,
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'pata conconlat co ad~ hum dos Arbí- : nem [eráó "eiles obdgado§ a, efcolher o ter.:.
trOS pnn lpaes', r lerá" tal Compro- ceiro. E efcolhendo-o,nao feráó as partes
miífo, fe,os dous principaes Arbitros fo;. obrigádas efiar pbi [eu jtli~o", ileh1 feráõ
,rem diffçr~ntes na 'determina~ao ~o feito, confirangidas' a fe lo'uvaretn em terc'eiro~

, ,
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{as Cidades; 'ôu \tillas, '[ofem patà Hf<?
feit.osJ~ ac5tecendo ciaCo,q naó fej~ deter;
'-ritinadd pelàs ditas ;Po~tiras, eAeordds;d
ldeterminaráó por noífas Ordehaçoés.,
'2 E "Ce os ditds Arbitradores difcor~

dàrenl 'em feli arbitramento; os Juizes,
que o mandáta5 fazer j ercolheráó Outro
terceil'o aaptazimentó ~as pattes , que fe
'acoi-Je ton1' li~m dos pí'incipa~s Atbitta~

'dores,q l11elhó'r lhe parecer. E te as partes
[e naó quizeretri ~bl.lVar no terceiro; os
J\l~zes d€ fe\! Officib o e[colheráó, fazen~
4~:.0 fenjpt~ a mais aptazinlento àas par.:.
tes , que ptidéremr. " ....

3 E fe dous Arbitradores ercolhidos
de apl~aiime_l1td ,das par~e's, e juramenta~

dos àbs S~ntos 'El1arigelhos; fizerem ~1~
guma efl:im~~a5; oü afbitrairi~htó; em
que 'a~~os fejà'q .~dricÇ).rdesj e alguma ~fl~

pártes, a q~e péfú~ncei', di{fer que hâó f~i

jl1{him_ente feito, e qUe he ággtavado neI:.
lé, p6de-,fé foccorrer aos Ju~zêS, que ti
mandáraó f~zer, recontando á tazaq de
~eu,àggrayo;'é elIe.s,fem emoatgo do dito"
arbitramento affi fer feito, o veraó por fi;.
e as ,coll(às~qtie forein t:íl:i~adas, e arbitra...
dás; 'e, por jUl-amento de feU 9fficio~as ar,;; .
bitratáó dlitra vez, t~gúndb [eü verrladei~
to juizo ;- 'cóllfi,rmando ; .accrefcentando;
oü dimitiulhdq b arbitramento feito pe~ .
los princip~ês'Aibitraderes; fegundolhes
bem p~~ec~t.. ', .'. ' _

- 4 E :fé ~s ditosJuiies fof~m diCcor-:-
<lés ém teus arbitfamehtos; louVàr-fe;,haô
fiS .pàrtes eni hum terceito júramel1tado;
qile haja de concordar coni nü.mà das tén:;
çoês dds ditos Jüizes: e riá5 [e qtietelido
iouvar eti1 elle; efeolhaG-ho os Jüizes de
teu Officio;o n1ais à aptaz.imei1to das par
tes; que ptidé.reni ; e acordalidd tom cada
hurri delles; fique feu Acordo findo, ed .;
terminado, e nad pb[fa eh1 algum temp ,
.fel' mais contradito, nein revogad<:>;

C 2 j E qüati.:

I •

E',Nt.ré os:J~izes Al:bitros ; e os, AX~
, " bltradores, (que quer tantd dI;'

, 'zer, como Avaliadores, ou Efti
madores) ha ahi differença; porque os
Juizes Arbitros naó fómente éonhecem
das colifas, e razoés, que confiíl:eIil em
feito, mas ainda das' que eíl:aó em rigor
de direito; e guardaráó os autos jttdiciaes;
~omo [aó obrigados de os guardar osJui~
zes Otdinarlos , e Delegados t e, os Arbi
tradores conheceráó fómente d~s coufas;
'lue con{1íl:em em feito; e quando perante
elles tàr allegad~_al~lItna COUh1., ehi ql)~

caiba duvida de'Diteità, remette-la-haó
aos Juizes da Terra, que a derpachem , e
determinem,como acharem.por Direito; e
dahi por diahte, havida fua determinaçaó,
procederáõ em te1.t'al~bltrafuento! fegun-'
do lhes bem parecer, guatdando fempre ,0
coílume geral da terra, que ao' tempo ~~:

[eU' arbitramento for co!l:umad<;>.'
l~ ,E eíl:es Arbitradores feráô jura;'

n1entados aos Santos' Euangelhos ; ~ue'
bem, e,verdadeirameli.te façaó b arbitra-'
mento, que lhes for encommendado; tem'
affeiçaõ, riem odio.' E'porque h,a n~íl:es

Reynos"alguns 'Lugares, 'or1de faó efles'
Arbitradores eleiços p€los Officiaes deífas
Cidades, 'e' Villas, para getal~ente faze:.'
rem arbitramentos; efles 'feráó 'jutamen-'
tâdbs logo', quando forem 'eleit'os para tal
cârgo. E fe as partes; a- qlJ.e o 'arbitrà~en-'~

to pertencer, tiver'em fufpeiçaé a·algl.lrt(
d.elles , noteh'ca-Ia-ha'õ' aos']uizes ; que o
m~Iidaráó fazer, 'para verem/e proc~de; e'
affi commetterem o arbitran1entOâ ou
tra péÍfoa rem fUlpeita; em modo qterü~ .
pre Ceja feito por homem [en1 fufpeita, e à
mais apraziniel1tO das partes; que [er pof.
fa. E eflcs Arbitradotes eleitos, edepu
tados em as' Cidades, e Villas; para faze
rem os arbitramentos, guardaráõ ácerca
delles as Po{turas', e Acordas, que por ef..-

L' .111.
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5 . E' qtúll1do b arbitram~nto for fcito gand.o o: que fe delJe ueixa'r" que he ag

:por Arbitradores appro'V.ados. peIas par.;" gravado por eIle, ' \j enos na fexta par
:tes', e aj uramentados , fe alguma' aeIlas Ce te do juGo,. e verdadeiro ,arbitramelito~

[earil-" aggravada, ,e pedir., que reja reduzi!Ó E [e oaggravo , affJ ·allegado R~la parte,
do ao arbitrio, e bom juizo dosJuizes,co- naó chegar á dita fexta parte, 11 erá ou
mo ditQ. h~ , ,po~ie-Io-l)a fazer, do dia, que yido, l~em.lheconl?cçeráó ~o ta,ãggravo.
o arllitramenta fOl~ .feito, até hum anno ',7 E fe as ~rtes fe, lou rarem em
cumé'rido, qlleixái1do-[e a elle3 do arbi ... ' algum, ou algm s Arbitradore~h'}1'romet_
tramento inju{tamente feito,ou reclaman-, . ~e,}do ~fiar por .feu arbitram~nto, eo
qo perante outro qlialquer J uIgador,efian- guardar [ob c€i"ta' pena, ,e deJ20is alguma
tÍo' em outra parte) e tirando.. d..ffo' üifinj.:. dellas reclamar, e contra-diiTer o arbitra
meilto'publico. E naú fe queixando', nem menta, affi como [e foiTe feito 'injufiamen
tedamando no d'ito anno ,. dahi em diante te,. recorrendo-fe aos Juizes, que p'~r (eu
o naó poderá mais contradizer, mas fiC2U~á bom arbitrio, e juizo o emendem, e elIes,
lJara rempre tirnle, conlO fe ja fegnndaria- naõ fendo fu[peitos, o approvarem,e con';'
mente foiTe .approvado pelos J urzes.. '. firmarem por bom, a pane, que affi impu
/ 6 E 'te o ál'bitrarnento for huma vez gnQu, e reclamou o dito arbitramentO,
feito, e' ãffignado pelos Arbjrradol~c's ap~ pague a pena nelle conteúda á outra par.'
provados pelas partes, naõ fe podern delle te, que por eIle efiiver,. e que fempre o
chamar aggrava'dos ; 'Calvo dizelido,e alle- approvou.

T ,I T o XVIII.
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Das ferIas.

E'lVI, t.res, nlal1e~as·.caõ ordeíladas as repartindo ó's tempos ás fazoés, em que fe
'.1 ' ferias,' a prImeIra " 'e mayor he, os taes frutos houverel)1 de colher, com
" . por l,olIvor , 'e· honra de Deos) ~ tanto q~le n'aó paífem de dous meze. in-

dos S<lhtos; convêm a (aber, os Domin- teiros, ou por partes, por iodas as férJas, .
go's ,-Feítas ,. e dias, que a Igreja manda que em cada hunl anno derem, E qualquer
guardar; por tanto retroa alguma naó [eo.: aéto' judicial, que em taes férias fe fizer
rá- ouvida em Juizo nOs ditos dias;é fendd [em confentimento d~ anlbas a-s partes;
enl cada hum d'e:l1es- alguma coura emJui~ feja havido por nenhum,: [alvo nos cafus
zo deinand~rda , ou julgada, ferá havido feguintes.-. ,
p(í)r ne'nhum tal procedimento,e fel1tençai 3 Primeiramente,. fe a demanda for
pofia que feja feito c'om expreífo con[ea- fobre o colhimento de alguni frutos,<]ual
timei1to d'ambas as p'artes'~' das partes os colherá, e apanhará, naó lhe

I . A fegunda maneira d'e ,fériás he, concederá o Julgador férias,poflo que por
q-uando 'Nó por: alguns re(peitos manda.. cada huma das partés fejaá pedidas.
mos,que fe naó- fa'çaó geralmente audien.. 4 E em qllalqüer cafo" em qüe for
elas cm noífos Reylios , e Senhorlos ; 'ou contenda entre,partes [obre o colhimento .
em certO Lugal';'po'rqüe taes fé.fias affi por d'aIgulls frut<?s , cnl tempo, que fe pode.:.
N'ós e>rdenadas (e d'evem em todo guar.. riaóperder,. [e a demanda muito duraífe,
dar', e qualquer m20, que neUas-fe fizer procederá- o Juiz fum.mariamente fell1
emJui7:a .. feja havido por nenhum, affi efirépito-, e figurà de Juizo l e fem auua
'comü fel.rQ'c6tnl no([o Mamh{~o,eOrdê.· delonga: ,de maneira que por razaó del-

.' 2 A terceira maneira he das férias,' la fe naó percaó 'os ditos frLltos.
q~le fe devem -dar para colhime~ltodo paõ, 5 Poderá o Juiz em as ditas férias dar
e'vinho: e eftas (aô outorgadas por prol Tutores, ou Curadores aos Orfa6s', ou
Ommum ào povo, e [aó de dous mezes: "Menores de id'a.de, e remove-los, [e achar

1S quae-s fe daráõ pelo .T ulgadores,fegun.. ·que iàô fu[p'eitos aos Orfaás, é Menores;
fIo.a ·'di(p0[iç.a{j~ ê n:eceffidaJe das Terras, E poderá Oll ir as excufaçoés dos Tuto-

res, olJ,

•
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Í'cs, ou Curadore r . 'ulgar [obre elle,s o fe~"á obrigado de o PtIvii" çbm b RÇb; ~t~
que lhe.por direito I; r cer. .." a auç~õ Ler perpetuada ,por c0l1teítaça6

6 Ou ro.,.f1, poderá ouvit os feitos; da lide. E tanto que affi for perpetuadâ.
Gue fot~Iri movidos {obre alimentos, que' naó hirá oJuiz mais pelo feito em diante
al,gu.m pe{fo~ diga lhe ferem",devid?s por ~e~ con[entimento d~ ambas as panesj
(lIrelto, {fi COITlO, Ce [fao demanda[.. mas affignar-Ihef-ha .termo ~ a que o vç'"
fe {eu ~_ or por taza dos ditos alimen~ nhaó feguit, paífadas as férias.
tOS, ,ou r ho a {eu Pay , ou outras feme~ 13 E fendo' dado íhltença coliti'a
lhal1tes pelIoas, a que por direito taes ali.. ~lgutri em dia na6 feri~do ; poderá ~ppel..
tnentbs forem devidos. lar della ,. polto que feja em dia fel'~àd~,

7 E poderá ouvir, e julgar [obre de.. para colher paó , e vinho; [e o caro for
manda, que faça alguma mulher; que fi.. tal; ém qlle caiba appeliaçaó; e for appel
caIfe prenhe, pedindo, que a rnetaó em lado dentro nos dez dias, que por bíreito
poife.de alguns bens,que lhe pertencerem fâõ otd-enàdos parã os appellántes pode-
'por raZaó da criança, que tem no ventre~ n~m 'appellar. . .

8 E poder~ outro-fi ouvir qualquer . 14, E naÓ' havetaó lugar as ditas f~·
feito, movido [obre algum fel' de mayor, tias em feito cri~e, onde o accufado h6
ou de menor idade, ou fobre captiv€iro; preCo r pol'êm fe o feito; pofio que feJa
ou liberdade. cTinie , for dvelh1erlte intentado, demah-

9 Outró.{i,poderá ouvír quaJqtter feia dando o Aud:br alguma coufa, que lht!·
to, movido {(Jbre a publica<jaõ , e abêi·tu'- foífe roubada; -oU furti:(da , ou lhe fo{f~

ra de algt.1111 tefiamento. Ou fe foIfe co~... féito algum damno, ou offen[a, porqúe
teilda fobre os bens d' algutl1 , que foife recebeHe perda. em fua fazenda, [~t> Ret>
devedor d'outro, e fe ~lra«e , e [eus bens naó ,for prefO' , [el'áõ ot1torga~as fél'iaõ ao
ficaífem defempai"ados, por naô haver her~ Auélor,(e as' pedir, e nàó as pe'ditido, ptó
deiros, ou por os herdeiros os naõ quere- ~_eder-te-ha 110 feito fem enlbai'gb delJás.
tem aceitar, (e o crédor , a que tal divida Porêm, fe o Au-?l'or demandai emenda, g

fOl" devida,requel"er,qu.e o metaô em poífe vingança ,~alguma ínJll1"ia, ou offenfa',
dos taes bens, ou que [e entreguem a pe[- que .lhe foífe feita tem otrtr<? dami10 d~ fa-

, foa fi el, que os guarde,e ap'roveite,d.e n10~ zénda:, haveráó ~ugat as ditas férias; e COri~

do que [e iiaó percaú, ner'n damnifiquerrr. tra vorttad'e do Reo, naó ~eve OJLliz prd-
10 E poderá ouvir qualquer feitd , q ceder no feito; ém quarito dIas dUraretll,

fe mover (obre comrriettÍmento de paz, l).E pofl:o qo Auàor, ou lteo naó
ou trégoa , ou [obre Ordenança de gerite, tenhaó herdades, nem Villhà~; de qüe h~

<Jue fe otdene para gltarda da Terra ;'OU ja5' de colh~i" paó '. ou vínho , Ce pedir€tlt
por outra qualquer coufa; que pertença.':l as dItas férias; Jêr-lhe-haó ~utorgadas.

prol cOmIhtm1; ou [obre, éaaigo , que,fe r6 nnos teitC!s; 'lue ~é tr~tarem êM
haja de dar a tlJaidol'es ; ou ladroES publí.. I'loífa Corte,e~afà da Supplicaõ;e na Ca
cos , teedores' de camiiihos, ta do Pono , naõ' fe daráõ as férias de co-

I I E poderá outro-fi) ouvir nas ditas lhimento de' Fa~, e vinho; pOrquê em lu.
férias, ou feitos, que fe moverem [obre gar dellas faó ordeIiad<?s de;elpaqo cada
forças novas, e íu{peiçóés, e proceder nas anno os mezes de Se~erllbro; e Outl1bro~

execuçoés das fentenças: Nos quaes porêm [e defpaehal'áõ os fel:"'
12 E acordando-fe' Ó Au6l:or, e Reo tos dos pretos; que tlaó ti ~erem ptlrté, (ó"

de profeO'uirem feu feito, fem embargo das' mente aJuíliça, ou poílo que a tenhaú,
férias, q~e'fáó ordenadas pata colhiríiéntó' fendo ambos dit10 c'ontentes; e os feitos
do pa6, é 'viúho, pode-lo-haõ fazer, fe ó dos pre[os da cadêa da Corte, e da Cara
Julgador os quizer ouvir: e valera tll~o o do Porto, {Jolto que as panes ~aõ [ejaõ
que for feito no tempo das taés féria,s.Po:. e01itentes, fe~do tnorad?res ná Cidade de
rêm fe algtml Guizeífe demat1da~,'otttro, e ., Lifboa, Oll do Porto. ~ os feitos crimes
a auçaó foífe tal, 'lue pereceria; te em o dos que te livt"aó (obre fiança? lutô tendo
tempo das ditas férias naó foífe intentada, parte, e os ili{lrUh1~ntos, e"petiçoés de ag..'"
bem pode á nlover tal denlanCla; e oJuiz gravo de c~fos crimGs; ou civeis. .. _.
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,8 DeCembargadores da Cara qa fe os houver·; "e ' o qual rol efhfráó efcri
Supplicaçaó, e do Por.to, e t9r ptos todos o-s pr . ~, .e todos, ~ itos da

. dos os JuIgadores" e os Jlüzes Ju'(Hç a .,:e ~os q e por Cartad 1 gúro fe
.~e quaefquer Cidades, VilIas, e Lugart:s liVl'arenl'", mi:pqr Alvará de fi, ça. E em
.d'e noífos'Reynos., 110S dias, em que hou~ affi lendo cada li.um.pelo dito rol porá [e.u
verem de fazer audienCia, tenhaó ordena- fe'ito eni termos,. {e já pelos Procuradores,
do hora certa, na qual a hajaó de começar QU 'luando aos pre{os- {e fallou, naó fqr
a fazer. A' qual hora os Taballiaes, Efcri- pofto. E acabado o dito rol faberá dos
-vaes,Procuradores, e DHhibuidores hi'ráõ Ta~~lliaés, feha algum prefo, ou {egüro,

Liv. I. aCal:t da 'audienCià, em'modo que, qu-an~ que na5 efteja nq rol, e o fará pôr nelle :
'~it. L do o Julgador for a ella, elres .chegue'm, :do qtral rol teráó suidado os Efcrivaes,ou
~~~;'.~: ou efl:ejaó ja lá , *.e 0.1uiz {e,~l~ó,detenha Taballiaés, ~ad~ hum feu mez ; e poráõ
§. 12. 'por elles; e o Alcalde,e o Melrmho, onde nelle todos ps ptefos, e açcufàdos,que ~hi

Liv. r. 'o houver,hirá6com [eus homens a cafa do houver.'E nas Cafas da Supplicaçaó,e do
r~it. 49.Julgador, e viráó com elle á audiencia.; * e Porto, os SGlicitadores da J ul1:iça teráó
~:~l~~·. ~: o Porteiro hirá a rua cafa , e lhe trará os ~l1idado dos, ditos ró,es, como [e contêm
~. 41. .feitos, que tiver defpachado " par,a fe pu- enl feu Regimento.
Liv. r. blicarem. *,' ", .' " 4 E acabado o 'rol dos prefos,e Cegu.
;"it. L" i· E oJuIgador publicai'á,Iogo ~odos ~os, fe na audiencia,eftiverem peJfo~sRe·
~~~§,;: o~ feitos,qtie levar ~{pach~dos';e Ílaó d~- ligiofas, as ouvirá logo,e defpachará par~

ra que os ha por publIcados;, E ,acabados {e logo hire,m: e entaó ouvirá as mulhe
(1e pübliéar, ouvira' os: pté{qs , q':le eítive- res, que ahi efliverem, primeiro que ouça

. rem n.a audienci'a" {e'os ahiliouver.E apôS ~Igum homem. E, {e alguns Caval1eiros,
·os pl"efos, ouvIrá os Procuradores. E os ou Efcugeiros., ou peifoas podero[as vie
,Advogados;qüéprimeiro for~ni ás audieri:- ,rem á âudiencia ; ouça-os, e lhes nlande
cias;fàllaráõ prifíleiro,p6fto que,os'que de· que {e vaQ1. e llÇ\,Ó lhes cofinta;que ahi mais
pois delles f'Jrém~ fejaó mais aritiguos, e. eftejaó: e fe' quizerem levantar palavras,

',eíteja6 prefentes:"E cada hum,quando faI~ ,defenda-lhes que naó venhaó ahi mais, e
.lar, dará pri.m;~i.r6 os feitos,qtle tiver'pai'a por [eus Proc.uradores requeiraó {eu di
'd,ar,e depois fali ará por {eu rol por a's par:- reito _nos ca(os, em que por Procurado-,
tes,cujo Procuí'ador for,ou qüe novamen·' r,es o podem requerer: e_ depois ouça os
lte ° fizerem Procurador. "E acabaIldo de homem~ de ni~1lor qualidade; os quaes vi
.fallar; [e naó' tiver dado .to~osos feitos, ráó hum, e hurp á vqra com aquelle aca
que hou era de dar, oacctlG1ráó os outros~ tamei1to, que áJuftiça he devido; e em

, -Procuradores, acc'qfando primeiro o Pro·' quanto a ella efl:iver~m, efiaráó fempre
curador, qué primeiro houver de f'l11ar , e ~ com.o chapeo na maó; ílllvo {e oJulga
depois outro, 'a que cóuber,e afli todos os dor por aIgl1.~'a caufa, ou qualidade de
mais que o quizerem a-ccütlr. _ . (uas peífoas' os mandar cobrir.E onça pri-

2 'E nas Ca fas da Supplicaçaô , e do meiro os Lavradores, e hOlnens de fóra: e
Port"o ,hiráó todos os Advogados dellas ,depois que, acabar de ouvir 'toda a gente,
ordinariamente ás audiencias; e ~os qüe a. que na âudiencia efliver , ~ fallar quizer,
el1as naó forem naó [e faráó procuraçoés, antes que fe alevante da Séda,mandará ao
nem [eráó recebidos artigos, nem razoes, Porteiro, G~le pergu1lte em,alta voz, [I::
nem petiçoés feitas por elles em feito~, ' alguem quer requerer algum-a COUUl. E
nem em caros alguns, que nas,ditas Rela- ,. n~õ vindo algum.a penou, entaô fe levan-

l,çoés pendaú. . 'tará; e o Alcaide, e lVleirinho fe tornem
l,. ) E acabados de ouvir os Procurado· com. elIe para [ua cafa.

~'es,- fará-ler o rol dos. prefos, e accufado~,- .... ,' 5 E faça de n1an~ir.a, que rua a~ldjel:-
" cta CeJa "
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Do Regimento das audiencias. 2 J
da reja bem ouv~da", ~ que,quando as par-, I I . E os Efcrivaés, e Tabal1iaés, que
tes, ou Procurador-es faliarem, outra, per- .na5 elHverem ja nas aud-iencias ao t-empo,
foa alguil}a n~ó faUe, de modo que poífa que o J llIgador começar a publicar os fei
fazer torv;açao. E os que a fizerem, po- tos, * elle os condemnará no Gue lhe bem Liv. f.

derá o Juiz condemnar no que lhe bem parecer,fegundo for rua tardança;naô paf.. r:r: it. 1.
r b ,.., rr r.' d "d d . Coll. 1.parecer para os prelos20 res,nao panan. lan o porem e uzentos reIs, quando nuth. 4-

do de duzentos reis. Porêm,fe a torvaçao, vier áquella audiencia. EJendo Efcrivaés §. u.

ou COU1:~~ que fe na audiencia palfaí'em, da Corte, o Julgador os poderá con...
forem de qualidade,para fazer auto, man- clemnar até quanti~ d~ mil reis. E poderá
da-Io-ha fazer,e procederá fegundo fórma commetter os feus feitos, e deCembargos a
de nolfas Ord<:naçoés. outro Efcrivcrõ do ll1efmo]uízo.

6 E antes que fe vá da audiencia <:1- 12 E os ditos Efcrivaés,e TahaIliaés
berá·, fe ha alguma inquiriçao daJu!Hça levaráô efcrivanjllhag ás audiencias, e li
,por tirar, e manda-Ia-ha acabar. vros enquadernados ~ em q.ue· poráô em

7 E os Procuradores teráó feus a[fen- lembrança os te'rmos, que nas alldiencias
tos ordenados, e fe aífentará cada hum/e:.. paífi1rem, c~nl dec1araçaõ do Julgador, .
gundo for mais antiguo na dita audiencia que as fazia, para depois en1 cafa as pÔ
no procurar, poG:o que nlenor grao tenha,. rem nos feitos, fe logo as naó plldérem
que o que mais moderno for no procurar. pôr. E' naó mandaráf> ás audiencias [eus
forêm,onde houver Procuradores gradua. Efcreventes,para por elles tomarem os ter
dos, e outros de lingoagem, ou que gra- mos, nem os Julgadores lho confentirao.
duados naó fejaõ, fempre fe aífentará , e E em quanto na audiencia eíliverem,efla
fallará primeiro o que for graduado, po[lo ráó promptos, para dar razaó dos feitos,
que o de lingoagem, ou nao graduado feja em que os Procuradores fallarem, e para
mais antigo no procurar na dita audiencia. tomarem perfeitamente o que nella paC-

8 E am mefmo os Efcrivaés, e Ta- far: e naú e[creveráõ Cartas, nem outras
balliaes Ce a([entaráô em feus bancos ar- coufas, fenaõ os termos das audiencias
denados, cada hum r~gundo for mais an- fómente;nem fe occuparáõ enl outra cou
tiguo no Officio, am fe aífentará primei- fa. E naó o cumprindo am, os poderáó
ro: e apôs os Taballiaés fe aífentará o Di- os dito~ Julgadores condemnar por cada
firibuidor. E os Porteiros e[laráô fempre huma das ditas coufas no que lhes benl
elTI pé , e quando pregoarem, com a ca- parecer, naó paífando de duzentos reis.
beca defcuberta. I; E nenhum dos ditos Officiaes, aíIi

~ .

9 E com os.T uizes na Séda fe naõ,af.. Procuradores,como Efcrivaés,Taballiaés,
fentará Official algum, de qualquer quali- Alcaides, Meirinhos, e feus Homens, Di..
dade que feja, poílo que fejaá E feri laés fhibuidor,e Porteiros,fe fahini da audien..
dos noífos feitos, ou l\1eirinhos da Corte.. cia., nem fe ~levantará de feu a{fento felu
E os Meirinhos, e Alcaides teráô.[eu af- licença doJulgador, até fe elle i11hir da
fento acin1a dos Procuradores jun.to da caCa da audiencia. Porê.m, tendo algum
Séda dos Juizes, para que com fegredo delles neceffidade de fe hir, elle lhes dará
lhes poífaõ nlandar o que cumprir a bem -.licença para ilfo.
daJuftiça. 14 E os fobreditos Julgadores naó

10 E 110S Lugares, onde nas audien- digaô palavras de efcandalo, nem r~mó-

elas houver grades, naô Ce a{fentará per: .que aos Procuradores,nem Efcrivaés,nem
foa alguma das grades a dentro, fe naó outros Officiaes da audiencia,~em a Parte
for Official da audiencia: falvo, quando o alguma, que perante el1es VIer requerer
Julgador lho mandar. E onde naô hoüver ,fua julliça. E fe os ditos' Officiaes,oll Par...
grades, nao fe alfentaníô nos ã{fentos,que tes naô forem diligentes em c.umprir o que
forem ordenados para os Officiaes 'ia au- lhes por el1esJuIgadores for mandado, ou
diencia; e alfentandú-fe fem. fua licença, o .lhe naõ tiverem o acatamento, que de
Porteiro terá cuidado de lhes 'dizeI ,que fe vem, procedaô contra elles, e os COI1- ;

. fayaó fóra das grades,ou fe alevantelu dos· demnem, fegundo ne~e R~gimento,e por 1
".". ..,..----.,.

~itQS aífentos. o noífas Ordenaçoés o podem, e devem
fazer,
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fazer, [em lhe.s por iffo dizerem coufa,que 15 E nos caro ,. em que lleíte Regi..
traga injuria, ou e[candalo. E fazendo o mento naó he poí! J"ta pena t poderáõ
contrario, os Officiaes, e peífoas fobredi.. pôr as penas, que lhe~ bem m:ecer ; e to.:.
tas fe poderáõ queixar, ou aggravar aos rem juRas; as quaes daráõ á .. cuçaõ,ten~
feus Superiores, aos quaes ma~damos,que ·do para iífo alçada; e naó a ten.do, da..
niífo proveja5 , e lhes dem a fatisfaçaã, e ráú appellaçaó, e aggravo , qual no cafo
emenda, que o çafo requerer. couber. I ."
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Da ordem do Juizo 110S feitos civeis.

T Res peífoas faõ por direito ne- to, que lhe na5 ferá dado tem.po para de..:
. ceffilrias em qualquer Juizo; liberar fobre o para que fez citar [cu 3.d...

Juiz, que julgue; Auétor, Gue verfario, paGo que o peça; falvo fe no~

demande; e Reo,que fe defenda. AoJuiz ·profeguimento do feito o Reo allegar tal"
pertence mandar fazer os autos nece{fa- coura, que o Auétor ~laó tenha razaó de
rios para boa ordem de Juizo, am como [aber, quando começou a demanda; por.'
libello, ou petiçaõ por ercripto,oll por pa- que nefte cafo lhe poderá fer dado tem·
lavl~a, contefl:açaõ, ;uraméto de calumnia, po, fe o pedir, para deliberar, fe profegui.
artigos contrarios de réplica, ou tréplica, rá a demanda, ou defiflirá deIla.
e depoimento a eIles,e affi os outros autos ~ E ao Reo convêm, tanto que for
nece(farios ao Juizo, em tal maneira,que, citado, e fouber o que lhe querem deman
quando o feito finalmente for conc1ufo, o dar, hir á audiencia,para que he citado~ou

Juiz feja baflantemente informado da ver· mandar Prúcúrador baftante. E quando
dade, para que juf1:amente po{fa dar [en- naó pudér hir por fi , nem mandar Procu-'
tellça de abfolviçaó, ou condemnaçaó, rador) mandará Efcuf<ldor,que por elle at.
conforme ao pedido. legue a razaó, Gue teve, para naú poder·

I E no começo da demanda, dirá o hir, nem'mandar ProcllradoJ". E naó o t:-~

Juiz a ambas as partes, Gue, antes que fa· zendo am, fe poderá proceder contra d·
çaó defpefas, e [e figaõ entre elIes os le á fila revelia.
'odios, e diífenfoés, Ce devem concordar, 4 Tanto que o Reo forcitado,evier
e na5 gaf1:ar fuas fazendas por feguirem ·a Juizo, oJuiz fará, am ao A uélor, como
fuas vontades; porque o vencimento da ao Reo:, de feu Officio , ou á petiçaô óa
caufa [empre he duvidofo. E iflo que di{: parte, as perguntas, que lhe bem parecer,
remos de reduzirem as partes a concor- affi para a ordem do proce{fo , como para
dia, naó he de neceffidade, mas fómente a deciraó da cauf.1. E fe pelas taes pergun·
d~ honefl:idade nos C'a(os, em que o bem tas pudér logo determinar a cau[a , a de·
pudérem fazer. Porêm iRo naó baverá.Iu- terminará finalmente, dando appelI:Jçaõ,
gar nos feitos crimes, quando os cafos fo- ou aggravo, qual no cafo couber, rraó ca·
rem taes, que fegundo as Ordenaçoés a bendo em fua alçada. E. parecendo-lhe,
Ju{Hça haja lugar. .que pelas taes perguntas fe naó póde de·
. 2 E ao Auél:or pertence, antes Gue terminar a caufa, e que Ce requer vir com
coméce a demanda, haver confelbo, fe libello, fegundo fórma das Ordenaç()ég,
tem direito no que quer demandar, e fe mandará ao Auaor , que venha com ellC',
tem prova de tefl:emunhas, ou efcripturas, até primeira audiencia.
no caCo, em que tefl:emunhas fe naó haõ ) Oíferecido o ltbelIo na au tleneia,
de receber, porque poífa provar rua ttn- o J~iz o mandaní ler, para ver Ce articti4

çaó. E affj·bufcar Procurador, Gue por,.. la de certa quantia de frutos, rendimen..
.I eJIe haja de procurar em· maneira,que,an- tos, ou intereífes ; e· naô Ce articulando de
. tes que comé~e o feito·, tenha prefies as certa quantia, naó receba o libeIlo,e man

coufas, que lhe [ao neceífarias,fendo cer· dará fazer,. a dita declara~aõ, porque as
fel1ten~as
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Da ordem .do Juizo nos feitos civeis. 2 )

:Centenças devem fer dadas [obre coufa breve, que potra fel' : o que ficará em ar..
certa. E aepois'de feita a declaraçaó, ou bitrio doJuIgador, fegundo o cafo for .

. naô {e tratan~o no libello de frutos, rendi- 8 E quantas vezes o Auél:or fizer no-
D1entos, ou Íntere{fes, fem o mais ver, ya addiçaô a {eu libello ,ou petiçaô, tan
nem mandar ler,o receba naql1ella aud,ien- tas vezes ferá dado ao P~eo termo para fe
cia, em quanto de direi.t.o for de receber. aconfelhar,e refponder ao accre[centado,
E por brevidade haverá a demanda por [e o pedir. E ifto fe entenderá, fe o Reo
contef1:ada, e mandará ao Reo que venha for prefente no Lugar, em que lhe fazeln
com rua contrariedade á fegunda audien- a demanda; que, Ce for auiente, e [ómente
·-cia. E\vindo com eila no dito termo" a litigar por [eu Procurador,naó fcri o Pro-
'receberá logo na audiellcia, em quanto de curador obcigado a refponder á dita adcli..
'direito he de receber. E mandarâ ao Al1- çaó, até a parte principal fel' citada para
-étor que 'venha com réplica á primeira o informar'do que deve refponder.
audiencia, e ao Reo com tréplica'á outra 9 E antes de o Reo vir com contra
audiencia {eguinte. E nas audiencias, em , riedade, nem re[ponder ao libello coufa
que fo!'em otferecidas,{em as ver, as rece- alguma, virá á {egunda audiencia COill
oerá, em quanto de direito forem de rece- todas as exceiçoés dilatorias, que tiver,
'bel; e, dará lugar ás partes para darem fim juntamente,fendo certo que defque lu~ma

'prova,affignando-lhes dilaçaô convenien- vez for pronunciado [obre a tal exceiçaú,
te conforme a diftancia do Lugar, onde ou exceiçoês dilatorias,com que vier, naó
[e a prova houver de fazer, da qual nao poderá ja mais vir com outras, nem lhe
haverá appellaçaô, nem aggravo ; [alvo, ferá para i([o dado lugar. E vindo com el
quando for affignada para fóra do Rey- las ao ,dito termo, fe fará o feito conduro
'110, e for grande, ou pequena, ou fendo- ao Juiz. E pronunciará (obre ellas fegun
lhe de todo denegada pa~a o Reyno, ou do fórma de no{fas Ordenaçoés : e naó ás
fóra del~e. recebendo, o lançará dellas, e malldanl ao

6 E fendo requerido peIo Reo que o Reo que venha com contrariedade á pá
'Auélor dê fiança ás cuftas , [erá obrigado meira audiencia; e do que fobre as dita~

a da-la em qualquer tempo,que lhe for pe- exceiçoés pronunciar, naô [e poderá ap
dida; o qual requerimento [e fará por pa-. pellar, nem aggravar, falvo no aél:o do
lavta na audiencia, e fe e[creverá no pro- 'proceiro. Porêm no cafo da incQmpe
ce{fo, fem por i([o o feito [e retardar,nem tencia do Juiz, ora receba a exceiçaó, ora

'fe perder termo algum; e nao a dando, o naô, ou [e julgue por competente,ou naú,
Juiz {em emhargo diífo rurá peio feito em poderáõ as partes aggravar por petiçaô,
. diante, e o Auélor ficará obrigado a pa- ou por inftrumento,poflo que a caufa pria-
gar as cuftas da cadêa, quando nellas for eipal caiba na alçada do Juiz. E pondo o

'condemnado , pofto que a i{fo [e naó obri- Reo cada huma das ditas exceiçoés; e
o gaífe. E [e o Auétor for Efhangeiro ,ou (endo tal que deva fel' recebida, e provan
\pe{foa, q'ue naó feja de no{fa juri[diçaõ, dO-a o Reo , ou confet1ãndo-a o Auél:or,
naó dando a dita fiança no tempo, que lhe oJuiz ab[olverá o Reo da citaçaô, [e a
for affignado, [erá condemnado' nas cu- exceiçaô for de declinar rua juri[diçaô,
Itas, e o .Reo ab[oluto da inftancia do conde:mnando o Auél:or nas cuftas, fe lhe,

'Juizo; da qual abfolviçaô dainftancia po- bem parecer, [eglUldo a culpa, que no ca
:dérá a parte appellar, ou aggravat, qual [o lhe achar,e remette-lo-ha. ao Juiz a qu~
110 cafo couber. E iílo fe cumprirá, pofio pertencer, havendo por CItado o Reo,

Jqas partes tenhaô bens,e fejaô 1tbonados. para profeguir a cau[a no düo Juizo. E
7 E fe 'depois que o libello for dado, ifio, fendo o Reo pre[ente', ou ft;u fuffi

oe affignado termo ao Reo para re[ponder . ciente Procurador. A' qual renli{faô f n\
'a ~lle, o Auétor fizer alguma addiçaó de a requerimento do Auél:or,oll de [eu Pro
'coufa,que naú foffe declarada na citaçaô" 'curador, e naô d'outra maneira: m ab
ou no)ibello,ferá dado ao Reo outro ter- 'folverá o Reo da inRancia, e quando o
'mo para haver [eu confêlho , e refponder . :-AuéÇor o tornar a Ctt r, lhe pagará a
ádita addiçaõ; oqual termo ferá o mai~ fias. E fe: a excei~aõ {j'mente for POl
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contra a·citaçaõ, ou contra a parte, que o Auél:or, abfolverá o Reo da inflancia ,
fez. citar, fendo de rec;eber, e provada, o fe for Reo, procederá á fl1a revelia.
Juiz abfolverá o Reo da tal Citaçaó; e ci- 12 E fe a parte rnaI1~ar rocuraçaõ,
.tando-o outra vez, naó ferá o Auél:or ou- contra a qual fpr pofia algumã exceiç-aõ,
yido, até pagar ao Reo as cuílas da pri- que impida haver effeito, tudo o que o tal
.meira citaçaó. E Hlo naó haverá lugar na )?rocurador fizer ou diífer no feito prin
exceiçao de excommunhaó , ora fe ponha cip·aI, naó valera, até fer julgado p.or Pro-

~ contra a pelroa da p.arte , ora <lo J uiíS, a curador, ou a parte ratificar efpecialmen;-
GU211 em todo o tempo fe poderá aIlegar, te o que affi for feito. .
'como 'diremos no Titulo: Das exceiçoés 13 E fe o Procurador for doente, e
dilatorias. E quanto ás fufpeiçoés,fe guar- fe naô [ouber fe a doença he prolongada,
dará o que diremos ne{le livro no Titu- ou naó , deve fer efperado até cinco dias;
lo: Dasfl1Peiçoés pqJlas aos Julgadores. e n'ló ceifando a enfermidade no dito te~·.

10 E quando as partes,ou cada huma mo, naó [erá 111ais efperado,mas as partes,
delIas,vierem aJuizo por [eus Procurado- que [eus feitos quizere.m feguir,citaráõ as
res, o Juiz verá fe ['ló as procuraçoés ba- partes çontrarias.· ~

flantes para o ca[o, em que faõ offereci- 14 Mandamos que, fe dous Procura
àas ; e achando que a procuraçaó do Au- dores mais avantejados forem na Corte, e
8:or naô he fufficiente, e o Reo por eífa huma parte tomar a,mbos,naó lhe feja con- .
razao pedir abfolviçaó, abfolve-lo-ha .da fentido, mas efcolha hum delles , e deixe
citaçaó, que lhe foi f~ita,e condemnará o o outro a (eu adverfario, fe o quizer. O
Auétor nas cufl:as. E o mefmo [erá, quan- qual ferá conílrangido procurar por eIle,
tio o Reo appufer contra a procuraçaó, pofio que da outra parte tenha fabido qs
ou contra a pe{foa do Procurador tal ra- tegredos da cau[a, e recebido algum fala
zaó; porque a procupaçaó por direito naó rio; e tornará á parte, que o tinha tomado,
valha, e affi for julgado: e citando-o ou- o dinheiro, que ja delIa tinha recebido. E
tra.vez,naó [erá ouvido,até que as pague. iRo [e fará geralmente em todos os feitos?
E 'fe a procuraçaõ do Reo naú for ba{lan- de qualquer fubG:ancia que [ejaó,para que
te, e o Auétor o requerer, ha verá o Reo as partes naó perc~ó feu direito por de~

por revel, e á fua revelia procederá no fei... gualdade dos Procuradores.
to. E [e as procuraçoés lhe parecerem ba- 15 E q.uerendo o Reo,al:}tes de off~.

ftal1tes J affi o declarará por feu defpacho. recer a contrariedade, embargar o procef..
Porêm, [e depois [e achar.que as procu- [o,e fer.a demanda conteílada có alguma
raçoés naó eraô ba{lantes,ferá oJuiz obri- das feguintes exceiçoés peremptorias,fen
gado a pagar ásyartes todas}s perdas., ,e tel:ça, tran~auç:õ, juramento,paga,quita
cuílas, que por I{fO receberao, como dire- çao, prefcnpçao,e b~m afl'i'quaefquerol.l"
mos nefle Livro no Titulo: Que osJul- tras, que concluaó o Auétor naó ter au
gadores julguem pela verdadeJabida. ça5, offerecendo-[e logo a prova-la deu·"

I 1 E [e cada huma das partes pufer tro de dez dias, poderá vir com eIla ao
exceiçaõ contra a pe{foa do Procurador, tempo, que lhe foi affignado para contra
por ter tal inlpedimento, ou inhabilidade, riar, e na audiencia dirá logo que dá
porque com direito o naô póde fer , [e o q aquelles artigos de exceiçaõ peremptoria
fee;· a 'procuraçaó era [abedor, quando a a embargar o proceífo, e o Juiz lha rece~

fez, do tal impedimento, ou inhabilidade, berá na audiencia, em quanto de direifo
fe terá a maneira acima dita, quando as he de receber, e f~m dar lugar ao Auétor
procllraçoés naó [aó ba{lantes. E Ce o que para cOlltrariar, affignará ao Reá para a
fez a procuraçaõ naó era [abedar do im- provar dez dias; palrados os quaes, mau..
pedimento na peifoa,que fez Procura.d~r, dará fazer o feito condufo com a provaJ

úJuiz maqdará citar a que fez a tal pro- que tive!." dada, fem as partes haverem vi-
curaçaó , affignando-Ihe termo, a que ve· fia. E achando que o Reo naó provou,
nha profeguir [eu feito, ou fazer outro ~ou que a pro.vou por teG:emunhas , naó f~

~ro ~urador. E naó vindo, nem mandando podendo provar fenaô por e(criptura_prQ"
rocuratiaó a poooaJ que Q poira fer,fe for nunciará q1.J~ a nuq prova,e hiJ;á. elo P!~·
. Cel~Q
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p'a (Ytdeni do J zâzó nos feitos C/veis, 21
ceífo em diai e; ê tonlÍemnará o Reo nas dade á primeira audiet1cià, édndetnnando
cuHas do reta 'ciamento, ficando-lhe re- fempre nefie cafo o Procurador do Reo
ferv'ado {eu à1eito, para poder ainda tor-· em dous mil reis para o Al1él:or ; fehdo o
nar a allt%ar' tnateria da dita exceiçaõ -cafo tratado na Corte, ou em Liíboa, ou
peremptoria ao tempo que póde vir con1 nas Rela'i0és ~ e fendo. tratado em outra
contrariedade; e fe proçeífanl neJla,como parte; em pena de Guinhentos reis; fem
'lqando vem com contrariedade. E vendo mais condemnaçaõ de cuítas de retarda..
oJuiz que o P,-eo pela prova,q deu nos dez menta: da qual condemna'iaõ naú haver.
difls, provou a exceiçaõ , affignará ao All- rá appellaçaõ, nem aggravà, .
étor termo para a contrariar á fegurtda au- 17 E quando o Auéldr tàliiat a de~

diencia, e o Reo poderá replicar, e o Au:.. mandar o Reo pela nle{ma cauf::1, de que
61:01' treplicar,cada hum á primeira éludien- já foi abfoluto da inílancia do juizo, e tor'*
cia. O que todo receberá na audiencia,enl nando a intentar outro libello, qué affi
quanto de direito he de receber, affignan- mefmo reja tal; que pela tnatefÍa delle
do ás partes dilaçaô na fórma,e C0111 o exa- naô póde ter auçaô para dem,ãdar o Reo,
me dos artigos, que diremos no Titulo: ab{olve-lo-ha de toda a cau{a; e condt:m...
D.as dilaçoés: fem elnbargo da dilaçaô nará o Au&or nas cunas ; daildti áppella
dos dez dias, que ja foi afTignada ao Reo. çaô, ou aggravo, qual no caro couber;
E paffado o tempo da prova,dará {entença naõ cabendo em fua alçada·, ,
iQbre a dita exceiç~ô, e artigos, que [obre 18' E naô vit~~o o Auélbt com 1ibel~

c1h faraó feitos. E achar~do que provou 10 ao termo, que lhe for affignado , oJuiz
!? R.co a exceiçJ.o1 o abfolvera,e dari ap- o' mandará pregoar, l1aó fendo pl:e{ente ná
pealaçafi, e ngg avo, qual no caio couber, auciiencia elle, nem feu Pi"ocurador; ou [6
naó cabendo em [ua alçada. E fe achar for prefente cada hum delles ; e !1aó viet

. (}ue o Reo naó provou a exceiçaô, uffi o' com libello ao dito termo, abfolvetá 6
prol1uncihrá, e mandará que venha com Reo da inílancia do ju~zo, e condemlla.rá
[Lia contrariedade, e çondemnará {empre o Auaor nas cuílas: da CJual ab{olviçao
o l-teo nas enfias do retardamento de {de haverá fómellte aggravo por p~tiçaô , oú
o tempo,que da prinleira vez lhe foi man... por infirumento., ,
dado,que vieífe conl el1a,até o tempo, em 19 E na5 vindó o Reo com cónttá:&
que lhe ulanda que venha com contrarie.. tiedade,. ou tréplica , nem o Auélor càm
dade, {em embargo da exceiqaó Cal11 que réplica, ou com quae{quet oll~ros artigos
veyo: E da tal ptotiunciaçaó,e da côdem- aos termos, que lhes foraó affignados ; o
Í1a'çaó das cuílas , 11~1Ô haverá appellaçaõ, Juiz os mandará ptegoat , n~ó fendo elles
I,em aggravo, {ómente fe poderá aggra- pte{entes i1a audiencia , ou (eus Procui·a...
var no aél:o do proceIro. dores, e á rua revelia; ou poRo que reja

16 E {e antes do Reo vit com COll,;; prefente cada hum delles, os Ian'fará dos
trariedade, achar que a materia do libello artigos,com que affi houvéraô dé vir, ren~
he tal, que por ena naô póde o Auélor ter mais lhes {er affignado outro térmo, nem
auçaô para demandar.o que pede, poderá poderem mais vir ~otn os artigos; de qu~

razoar por e{cripto contra o libelIo no já faraó lançados, affi naque1ltt iilflalicia;
termo, que lhe foi affignado para contta... como ria caufa da appella~aô, ou aggta,;;
riar , e o Auélor haverá a ;i~a ?as l:azoés vo, pois na? vieraó ~om ~l1e9 ao tempo,
do Reo, e lhe refponderj a pnmelra au- que lhes fOl nlandado t {alvo nos cafo~;
diencià, e o feito fe fará conclufo. E pa. em que por'eíla Ordenaçaô lhes .expr~{fa"
r cendo ao Juiz que o Auétor naô póde mente for concedido 1 ou por benencid
ter auçau, ab{olverá o Reo da inPcancla de refi1tuiça0 j fendo caÍo, em que por di~
do jU~lO, e cOlldemnar~ ao Auélor nas reito lhe deva fel' outoegada; e dará lugar
cuPIas, dando appellaçaõ, ou aggravo,naó áprova flOS artigos recebidos, .
cab~ nda o cafo en1 {ua alçada. E parecen- 20 Porêm;vindo o AuB:út,btí o R ~ô
do-lhe (}ue, {enl embargo do allegado por aJuizo á primeira at1digncia,d~pois d~ fe ~7

parte do Reo, o libello foi bem recebido, lançado dos artigo.::,comnque tOlt cra d
ll1andar-lhc-ha que venha com contrarie- vir,allegandD l'$lzaô juridíca1porqu~ o ii~Ó ,
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2 g .Jivro terceiro das Orde11açoés , Tit. f ..
. devera Cer, o Juiz ihe conhecerá della, ju- ·gar tuelo o {obredit0 por p lavra na au
rando que a allega bern,e verdadeiramell- diencia, e o Juiz nlandará J(er ~ contrarie
te ; e {em outra prova, nem exame lhe da- . dade perante fi; e achan.;> CJ,Jle he am
ní lugar, que até primeira audiencia ve- como o Auétor diz, a ha~érá ~or naó re
nha com. os, artirros de que era lançado. cebida " e lançará o Reo della, e dará lu-

. E vin~o com' elle~, os receberá,em' quan- gar a prova aos ar,dgos recebid~s, {em de
. ,to d~ direito: .h1Ó de receber; e naó vindo, tal lançamento {e poder appelIar, nem ag

o lançará deVes, e dará lugar á prova· aos gravar, {ómente no atlo do proceífo. E o'
artigos recebido~ ,. e.colldemnará a parte que dito he na contrariadade do Reo, e a
nas cnfias do retardamento. fôrma {obr'edita, haverá lugar na réplica

2 I E naó.apparecendo o' Reo na au- do Auélor.
dien'cia ..ao tempo, que houvera de vir, o 24.·E duvidando oJuiz na audiencia,
Juiz o mand~rá pregoar, e lhe affignará quando lhe'-for ap~ntado, {e no cafo con",
,t~rmo á fua revelia, .para que venha ,com teudo no libello', 'ou nos mais artigos, he
contrariedade á {egunda audiencia; e vin- neceífaria e{criptura, mandará fazer o fei
do com ella, procederá como acima dito to condufo, e determinará a duvida, co
he ; e naú vindo ao .dito termo,o fará ou- mo dito he. E em todos os caros acima
tra yez pregoar na audiencia; que lhe foi ditos, em que for apontado que he nece[.
affignada, e o. lançará da contrariedade, filria e{criptura, e fe determina~ que naó
fe~ n!uis poder.vir com eila, e dar.i lugar he neceiraria ; condemna'r,á a parte, que o
áprova. 'allegou,nas cuítas do tetardamento,e man-

~2 E quando- o Aué1:or houver de dará que fatisfaça ao que houvera de h1
?ff'erecer libello, que Ce naó poira provar tjsfazer, fem de tal condemnaçaó de cu
fenaó p<?r e{criptura. publica, ou. que te- fias fe poder appellar, nem aggravar, fó
nha força de e{criptura publica, ou fazell- mente no .aéto do proceífo.
~o ~o libello m~nçaõ della, offerece-la-ha 25 E {e o Reo na tréplica fizer men..
juntamente cqm elIe ; porque'naó a oflê- çaõ de aétos, ou de e{criptura, ou os arti
recen do 10go,e fendo apontado peIo Reo; gos forem taes, que fe naó podem provar
quando o feito lhe for para 'contrariar, (o [enaõ por e{criptura, e dér prova de tefie
que podéra fazer de palavra na audiellcia, munhas, ferá a tal prova havida por ne..
e naõ por efcripto) o Julgador mandará rihuma, e o Reo qmdemnado nas cuftas,
ler o libello na audiencia ~ e achando.que que {obre eIla {e fizerem:e poRo que vell.
he affi como por o Reo, he apontado, ab- ça na cau{a principal, naó lhe feráó torna
{olve-lo-ha da inítanGia , e condemnará o das. Porêm, hindo o feito condufo {obre
Auétor lias cuftas; da qual ab{olviçaó {e algum incidente antes de ferem tiradas as
poderá aggr'avar por petiçaô, ou in!hu. ditas teltemunhas, o Juiz proverá [obre
mento. E tornando outra vez a citar o' ilfo, {e pela parte lhe for requerido, naô
Reo pela me[ma caufa no libello conteu- confentindo tirar as taes teítemunhas ; e
da,. fazendo. nelle mençaó da, e{criptura,. condemnará a pal:te nas cuítas do retar
con~o dito he, C?U fundando o libello neI- damento, de que naó haverá appellaçaõ,
la, {e lhe for oppofto pelo Reo que a naó nem aggravo, fómente no aéto do pro
offeyeceo, o Juiz d abColverá de toda a ceifo. E re o Auétor quizer ver a trépli~

callfa intentada no libello , e condemnará ca, que foi recebida, a poderá ver na au
o Auétor nas cuf1:as. pa qual abrolv:içaõ diencia, e trafladai· enl caCa do Efcrivaõ,
fe poderá arpelIar, ou aggravar , naú ca~ para a ter para o qcumpl"ir a (ua juftiça.
bendo em fua alçada; porên1 no caro da 26:E allegando, as partes demanda·
appellaçaõ,ou aggravo a poderá àrrerecer. das que naó podenl formar filas contra..

2) O que dito he no Auctor,que naã riedades, OLI outros a~tigos, fem ~lguns

offerece a efcriptLlra, haverá lugar no papeis,., que dizem ter na India,ou na Ilha·
Reo, que Fundar a contrariedade em el: .. de S. Thomé, e do Princepe, Cabo Ver
.criptura, ou 'fizer della mençaÕ' na ma- -de, lVlina , Braftl , ou em Roma, ou em

~", .....eira aéima dir.a. Porque fendo dado o .alguns outros Reynos,que naó feja6 efles
f~lto ao Aut1:or para replica.r,poderá alle- noiros de P<9ftugal, e dos AIO'arves d'a-. . o"

quem;
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·'l'uem , e d'ál m enl Africa, nem nas ou- de vir, e mais a dita razaó, e a outra parte
tras Ilhas:, ne~ em o Reyno deCa!l:ella; re[ponderá a-tudo.· E.a€hando que'a dita
com tud o ~ iz lhes nlandará que for- razaõ he de f.eceber ; na maneira que dito
mem os feus a igos d~ dita materia, os ue, mandará fazer della anigos. E achan..
quaes lhes na? feráõ rifcados, pofl:o que .do que a naõ dev~ de receber; pronuncia"
logo con} ellés naô offereçaõ os ditos pa- fá fobre o cafo principal nos 'termos j enl
peis; e depois que as partes jurarem .que .que o feito e!l:iver. E naú allegando a pat
os pedem bem, e verdadeiramente; e de- te ao tempo, que veyo com a dita razaó,

.pois de o Juiz examinar be~ o negocio, tudo o que ne{fe tempo álem da dita razaó
lhes affigl)ará termo conveniente ,. para os podia allegar fegundo'os termos, em que
trazerem. E {em en:bargo do dito termo, o fei,to eitava, Daõ ferá j~ mai~ a i{fo rece...
e dilaçaó, o feito principal hirá por dian- bido; e o feito fe defp-achará, fcm mais pa..
~e, até nelle fel' dada fentença final. E fen- ra iifo fel' efperado. O 'lue haverá lugar.,
do a tal fentença co.ndemnatoria , fe dará poflo que naõ fallaife a bem de féito, fe o
áexecuçaó com 'effeíto; e 'a parte, que re- feito eflava em termos para iifo.
-ceber o dinheíro, ou coura julgada pela 29. E tanto que huma vez a parte no
dita {entença, dará fiança, porque fe obri- cafo da appelIaçaó allegar razaõ de 110VO,

gue que em cafo, que por caufa dos di- ou qualquer' outra juridica no nlodo fo
tos, papeis fe revogue a Ü~ntença, tornará bredito, naó poderá_mais naquella infian..
o que a0 recebeo com as cufias em' do- cia, nem no cafo do aggravo aIlegar aI.
bro. Porêm iRo fe naú entenderá nos ca- guma outra razaõ de novo, nem formar
{OSI ou contratos,gue fe fizerem nos ditos alguns artigos, pofia Gue jure que nova..
Lugrlres de fóra ddl:es l"teynos ,porque n-lente vieraõ á fua noticia. li fe no c.afo
'entaó fe fobreitar~ no feito, até os ditos da appelbçaõ naó allegourazaõ de novo,
papeis virem, como diremos Í10 Titulo: ou alguma outra no modo {obredito, po
Das dilaçoés,gueJe da~ ás partes: paragra- de-la-ha allegar no cafo do aggravo. E fe
fo: E mandamos. O qual tambem {e guar- 110 cafo da appelIaçaó a al1egou,e lhe na5
dará nos papeis, fem os quaes a parte di[.. foi recebida, poderá no cafo do aggravo
fer que naú póde formar [eus artigos, no r.equerer, que lha recebaõ. E vindo com
modo adnla declarado. os ditos artigos da nova razaó, fe pronun..'

27 E lnandanl0S' que nos proceífos ciará nelles por defembargo. E fendo-lhe
-affi civeis, como crimes, naó haja mais ar- recebidos, a parte os poderá contrariar, e
tigos, que libello, contrariedade, réplicá,e naó haverá mais artigos de hunla, e ou
ttéplica ; e nau haverá artigos accumula- tra parte.
tivos, nenl dependentes, nem de nova ra- 3o Depois que o feito for finalmente
zaó: poito que a caufa caiba na alçada condufo, naó fe abrirá a conc1ufaó,pofio
doJuiz. que a parte jure que houve razaó de 110-

28 E no cafo da appellaçaó , que fe vo, e que naõ pode antes fel' infiruido de
tratar na Caià da Supplicaçaõ,ou do Por- feu direito; Calvo fe a tal razaõ houve
to , ou no caro do aggravo da definitiva, nafcimento, depois do feito fer condufo;
ou quando .oJuiz houver de defpachar os porque entaó poderá vir com eIla, fendo
feitos finalmente em Relaçaõ,ou com ou- juridica, e de receber. E naó lhe íáá affi
tros Julgadores na primeira infiancia, po- gnado mayor termo, que até a primeira
fio que naó fejá por appellaçaõ,ou aggra- audieneia. E naú vindo com ell~ ao dito
vo, em eites cafos poderá a parte vir com termo, o Julgador julgue o feito, como

Coll'j. raza5 de novo, * ou conl outra Juridica,q lhe parecer. Porêm, quer.endo vir com
nUm. 1. veriíimilmente pareça' que a naó deixou ex.ceiçaõ de nullidade , fe guardará o que

de allegar nlaliciofamente, e que faz a feu diremos no Titulo: Das exceiçoés perem-
direito, pofia que a naó hOl.lve{fe de no-, ptorias. ~ .
voo E vindo com a' tal razaô-;:naó deixa-., 3 I E por quanto a oppofiçaõ he co
rá de fallar a belTI do feito nos termos, em mo libello , ácerca della fe terá ( quando
que eitiver;antes al1eganí tudo o que hou-. com eIla (e vier) o mefmo modo de pro;.
'Vera de allegar, fe COUl eIla l1aó houvera ceder, que fe ten1 no lilJeIlo. E vindo o

Oppoente
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Oppoente cC> fetls Llrtigos .de oppoGçaó a examinados os ditos artigo ,receber-fe
excluir afTi ao Auêt:or}c01110 ao Reo,dizê· haú por defembargo, fe f; en1 de receber;
do, que a coult demandada lhe pertence, e depois de recebidos os \l1ais artigos de
e naú a cada huma das ditas partes, fe os contrariedade, répliGa, dLt tréplica , fe a
taes artigos forem ofrerecidos na primeira .parte com elles viel', fe~recebedo na au
inl1ancia , e antes de fe dar lugar á prova, diencia. E naó fendo os primeiros artigos,
fedó logo recebidos na audiencia}e affi os [obre que o feito for conc1ufo,de receber,
n1uis artigos de contrariedade, réplica, e affi o pronunciará, e condemnará a parte,
tréplica; e fe vier com elles depois de da- que os allegou nas cufl:as do retardamen
do iugar á proya, ou no cafo da appella- to; do que naó haverá appellaça.ú,nem ag
çaú, ou aggravo , antes do feito fer final- gravo, fómente fe poderá aggravar no
n1ente candura, no cafo , em que por di- aéto do procelfo.
reito com oppoGçaõ pofià vir, pronun.;. , 3.4 E as partes naô poráó nos artigos
ciar-fe-ba robre ella por derembargo;e naõ palavras deshonefi:as, nem diffamatorias,
fe [obrdlará no primeiro feito} antes fe hi- que naó façaõ a bem de fua jufliça; e fa
rei por elle em diante, até fe dar final de- zendo o contrario,mandará o JUIz que por·
terminaçaõ. E a opp'OGçaó correrá em ' ellas fe naó perguntem teílemunbag, e
feito apartado, e depois que o primeiro álem di{fo dará ao Procurador}ou ::1 parte,
feito for findo, fe profeguirá o feito da ap· que os taes artigos fez, ou os offereceo em
po{lçaõ contra o vencedor. E tratan'Jo-tê Juizo, a pena qmer.ecer,fegudo a qualida- .
o feito p~ranteJuiz, qüe por fi fó delle de das pe{foas ,. e da infamia· das palavras.
haja de conhecer, e naô cabendo a caufa 35 E quando o Juiz achar que cada
em (ua alçada, naó recebendo a dita op.. huma das partes fez alguns artigos em to
pofiçaó, naú [e poderá apr-ellar delle , {ó.. do impertinentes, que naú faziaõ a bem
TI1ente fe aggravará por petiçaó,ou in!l:ru- de rua jufliça; ou poflo que folfem perti.
mento .. E em todo o caro, onde naó for nentes,pedio dilaçaó para lugar alongado,
tecebida a oppofiçaõ, ferá o Oppoente donde fe o feito trata, por cem legoas, ou
condemnado nas cuílas do retardamento mais, ou para fóra do Reyno, e naó deu
em dobro para as partes, poRo que tivef: prova a elles, de maneira que pareça que
fe caufa de litigar. pedia a dilaçaõ maliciof.'lmellte, nel1es

32 E vindo alguma parte affiítir .ao cafos, e cada hun1 delles condemnad as
Allétor , 011 ao Reo; fenl obrigado a to- partes., que taes artigos fizeraó , ou tal di..
mar o f~ito nos termos,em que eíliver,fenl laçaõ pediraõ , nas cuflas, que por caufa
fer ouvido ,1c~rca do que já for procefià- dos ditos artigos, ou prova fe fizeraó, e
do, pofia que °pertencia fei- por "ia de re- naõ lhe feráõ tornadas, poflo que no feito
fiituiçC\õ, ou por outro qualquer modo~ reja vencedor. Da qual condemnQçaó lUÔ

'E fe a affiflencia for depois de fer qada haverá appellaçaó, nem aggravo,frJillenre
fentença na·mór alçada,poderá o Affiften~ fe poderá aggravar no aéto do proccffo..
te por via de reflituiçaõ, ou por outro 36 E lendo alguns aétos julgados por
modo juridico, allcgar contra a dita fen- nenhuns por falta de alguma folemnida·
tença o que lhe parecer ácerca do pre- d~, ferá condemnada nas cuflas a parte,
juizo, que elb lhe faz, fen10 principal,' por cuja culpa faltou a tal folemnidade,
contra quem (e deu a fcutcnç8, fer mais porque os autos fOJ;-1ó annulhdos;da qual
ouvido como parte, nem {e tratar de [eu condemnaçaõ, e protlunciaçaú de l1uJiida
intereífe. E na affiílencia fe procederá na de,fe poderá appellar,e aggravar, qual 110

fórma de nofi~ls Ordenaçoés, e Direito. cafo coul)er, naõ cabendo na alç:1da do
33 . E quanto aos artigos da fuborna- J lUZ a caufa principalmente intent~llh.

saú, faHidade, nullidade, reftituiçaú, C011- 37 Quando [e o feito rctaniar par
traditas, embargos a alguma fentença, culpa ,de caçia huma das partes,ou de (eus
Alvará; ou Carta noffa, que fe tratarenl rProcurado~es,por offereccrem artigos de
.incidentemente, ou embargos de impe-di,;. excommunhaõ, incompetencia, ou po~

~ento, de que mofhar publico infirumen- allegarem qualquer ou.tra declinatoria,o; .
'. tó, far-fe-ba com elles o feito COnc1L,l[o" e outros artig~'s femelhantt:s 1 Cllj fim naJ
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l1e para abtolv~r, nem condemnar na cau- huma das partes o que lhes pàrecer,afq em
{a principa~, o~ 9.uaes lhe naó faó recebi- final, corno em qualquer outra coura, (l)- .
dos, ou fel ,do re~cebjdos, naó faó prova- bre que podem razoar por bem de 1l0fI:'lS
dos, a part" , p$r cuja culpa tal retard~- Ordenaçoés; nem lhes confentiráõ razoar
mento fe fizer, feja logo por e{fe mefmo por palavra, falvo fe o feito houver de têr
feito havida por condemnada em todas as vifio em Relaçaõ , e a Nós, ou aos Dei:'
cuRas do tal retardamento; e logo fejaó embargadores, que o houverem de julgar,
contadas, e executadas, e pagas á outra parecer que devem {er ouvidos por pala
parte, fem mais lhe ferem tornadas, pofio vra em alguns ca{os,ou duvidas efpeciacs.
.que a parte, que as levar, feja finalmente E entaó naó diráó coura alguma do q~le

vencida, e condemnada nas cuílas. E fe tiverem já dito por efcripto nelfe mermo
logo as naú pagar, fendo prefente no Lu- feito. E naó fe ouvirá em tal caro hum
gar, onde o feito fe trata, ou aufente, de- Procurador fém outro. . '
pois que pa{far o tempo,que for affignado 4t E poRo que cada huma das par~

a feu Procurador, para lho notificar, em tes Auél:or, Reo, ou Oppoen~e,tenhatO
quanto am naó pagar, naó feja ouvido,até . mado em eífe feito dons, ou mais Procu
que pague, ou as offereça em Juizo, affi radores, naó lhes feja affignado mais ter
as em que foi condemnado, como as que mo para razoarem, do que fe daria a hum,
recre{cerem, pelas naó pagar. Porêm a fó Procurador;e aquelle que 110 feito hou
outra parte, q~e naó retardou, {erá ouvi- ver de razoar, poderá praticar as duvidas
da , e lhe ferá dado defpacho á revelia do delle com os outros Procuradores, que a
.que tal r~tardamento fez. parte tiver, e elle fó efcreverá ; e nau fe

~ 8 E em todos os cafos , em que por ajuntaráó no feito outras razoes,nem con
eíl:a Ordenaçaó as partes devem fel' con- felhos. E fe vier algum ...\ffiílente a cada
dénadas em cufias de retardamento, nunca huma das partes, ou for chamado pOl~

<le tal condenaçaó haverá appellaçaó, nem Auétor, e quizer ajudar o Reo, e cada
aggravo;fàlvo nos cafos,em que por noífas hum quizer fazer feu Procurador)e naó o
Ordenaçoes exprelfamente for declarado.. que cada huma das partes tenl feito, pode
Porêm, fe fe aggravar no aéto do procet: lo-haó fazer: porêm, naô ferá atllgnado
fo, na mór alçada poderá fel' provido, termo a cada hum dos ditos Procuradores
achando-fe qnellas foi mal condemnado. por.fi, mas ajuntar-fe-haó ambos os Pro-

39 E nenhuma das partes poderá ra- curadores, ou os mais que forem, e faráõ
zoar fobre os artigos de embargos, conl hum fó razoado. E o Procurador, que o
que nq feito fe vier, fob p~n~ de lhe. fe- contrario fizer, pague por cada vez. dez
rem !ifcadas as razoes, em modo que fe cruzados para as defpefas da Relaçau ; e
nao poífaó ler;e o Procurador,que as ta,es tirem-lhe -as razoes do feito, e naó lhe fe
razoes fizer fobre os dítos embargos, pa- jaó recebidas, nem viílas. E o Jufgador,
gará dous mil reis á parte contraria: falvo, que i{l:o naó guardar, pague á parte con·
{e com os embargos oiferecer alguma e[.. . traria todas as cuRas, que por caufa do
criptura, ou aél:os ; porque entaó poderá . tal retardamento fe fizerem.
com eIles razoar, e a outra parte lhe re- 42 E fendo affignado termo ao Pro
fpondei"á. Porêm, parecendo ao Julgador, curador para f:'lUar finalmente a bem de
depois de viRos os dito, embargos,que he feito, po{l:o que tenha algumas razoés
neceífario as partes razoarem,poderá man- para allegar, de que fe efpere ajudar, naó
,dar que razoem; primeiro aquelle contra deixa-rá de razoar,e fallar a bem de feito;e
que.m fe os ditos embargos offerec~rem, e dirá no começo de {eu razoado as couL1.s,.
a eane,que com elles veyo, lhe reiponde- que pede, antes que o feito fe determine:
tá por derradeiro. e o Juiz verâ tudo, e achando que he ne- '.

40 E nao confentiráô oslulgad,?res . ceífario o que pede, antes que fe determi
ás partes, neln feus Procurador~ .,Reque- ~le o feito, fará ni{fo o que lhe pare er ju
rentes, ou Confelheiros, que razoem mais fliça. E acbando que naó he neceífario o
que cada hum huma vez, de maneira que pede, defpachará o feito finalmente.
<Iue em humas fós razoes diga~ por cada E Ce o Procurador ao tenlpO, que lhe foí

dado - .
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cado pata falIar a bem de feito,naó fatisfi- das quaes condemnaçoes la5 liàverâ a~~
-zer, oJuiz defpachará a cau[a , COlno fe pellaçaú,nem aggravo. pofiõ que o Ad.
tiveífe falIado a bem de feito, rem mais o vogado venha com enlb . os e qualquer
feito lhe {er tornado para iífo. Porêm, qualidade que rejaó,para naó er condem..
fendo a dita razaó tal, que {e naó póde nado, naó lhe {eráti admittidos, fem pri..;
.allegar depois de viG:as as inquiriçoes , e a meiro depofitar as ditas quantias; e depois
parte naó houve ainda vifl:a dellas, pode- fe tratará dos ditos embargos em aéto
la-ba allegat: (em fallar a bem de feito; e apartado. Porêm, em quanto penderem'os
naó fendo de receber, lhe mandará, que, ditos embargos, e naó forem findos, naô
falIe a bem de feito, e o condemnará nas ferá o dito Advogado ouvido' naqueUe
cufias do retardamento. feito, nem em outro algum. E mandamos'

4) E [e o Procurador da parte alle- aos Julgadores que tenhaõ efpecial cuida
gar, que naó póde razoar finalmente {em. do de dar áexecuçaó eítas penas. E [e o
alguns aél:os, pedindo Carta, ou Mandado Juiz do feito abfolver o Advoga-do deftas
para os trazer, naó lhe ferá affignado ter- penas,em que o condemnou,poderá a par
mo para iífo, porque os pôde offere'cer te aggravar da tal abfolviçaô;e os Defem
fómente, quando .0 feito fe trata na pri- bargadores do aggravo lhe daráô Provi
meira iníl:ancia , durando o termo da dila- faõ por petiçaó, fem embargo de {el' ag~
çaô. E fe for no caro da appellaçaô, ou gravo de fentença final.
aggravo, pode-Ior-ha offerecer no termo, 46 . E de nenhum mandado, nem in.
que lhe foi dado para razoar, rem lhe para terlocutoria, que qualquer Juiz ponha,ou
iífo fer dado outro termo. Potêm naó lhe mande judicialme"nte ácerca de ordenar, e
ferá confentido que ajunte algum. feito proceífar o feito, Ce poderá appellar, nem
proprio, que pender em."outro .Juizo; fó- aggravar; (11vo n'os caros declarados neRa
mente .poderá offerecer o u'aílado do que Ordenaçaó,.ou quando fe aggravar de
delle quizer, ao tempo, qüe dito he. Ordenaçao naô guardada ácerca, do orde..
. 44. Outro-fi, todos os termos, que os nar o proce{fo; porque entaô fe poderá
JuJgadores affignarem ás partes, ou a feus aggravar por petiçaô,ou por inflrumento.
Procuradores em Juizo,fejaõ havidos por Porêm, tanto que for poíl:o deCembargo
peremptorios, (em os Julgadores os po- por Acordo da Relaçaõ, OH o feito for fi..
derem. reformar, nen1 poder4õ delles fa- nalmente fel1tenciado , ainda' que a parte
zer graça alguma, antes por eífe mefmo allegue que lhe naô foi guardada alguma
feito as partes, e feus Procuradores, feja6 .Ordenaçaô , .poGo que feja ácerca dq 01'

havidos por lançados do com que houve- denar o proceífo, nao fe poderá aggravar
raó de vir,poíl:o que a parte contraria naô por petiçaô á Relaçaõ, mas poderá appeI
accufe [ua contumacia. E naô ferá necef- lar, ou aggravar ordinariamente,fe no ca
fario outra obra, mandado, prcmunciaçaó [o couber appellaçaô , ou aggravo. * E aeoll:;

do J ulgadé>r, fómente terá poder para affi· parteJque fizer petiçaó de aggravo nos ca- n.I.,ez.

gnar h~m fó termo,qüe lhe parecer igual, [o~ da' ordenar o proceífo, declarará logo
e razoado; o qlJal paífado, naô poderá re- nella como o cafo de que fe aggrava he
fornlar outro termo, nem rdlituir a parte, dos cóteudos nefla Ordenaçaô;e naô ode·
que am for lançada a elle; falvo allegando, c1arando, naô lhe feja a petiçaõ recebida,
e provando tal razaó, ou impedimento, . nem fe mande ahmtar aos aélos. E em
pelo qual conforme a direito por claufu- termo de dez dias, contando do dia do
la~geral, ou erpecial, deva fer reíl:ituida a aggravo, ferá a parte, que aggravar, abri
Qutro termo. gada a fazer ajuntar os aétos á petiçaê; ~'

4) Qualquer Advogado,que naó der _paífadC? o dito termo, fe naó tomará C?:
o feito no termo,que lhe for affignado, fe- nhecimento do aggravo, e {e remetterao
rá logo condernnado peloJuiz nas cnfias os asros aQ.Juiz do feIto, para que vá po~
00 retardamento, as quaes pag.ará âparte. r- elle em d~nte. O qual Juiz condemnara
E rerá outro-h condemn.ado em dez cru- '0 Aggravante nas cl~íl:as do ret~rdamento,

Coll:z. zados,* ametade para as defpefas da ReIa- e conflrangerá o Efcriva5, ou a p~ífoa,
nUl1:. I. s:aó1 e a outra para a parte)que o accufar; em cujo poder eíHverenl os aélos, que
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: ·lhos traga logo. E iíl:~ mermo [e guarda- diencia, [em fobre iífo ma11dar f..12er o fei·

rá na pet~iaõ' ~e aggravo,que [e tirar den-', to condu[o. Porêm nefl:es 'cafos poderá
tro das cinco s!'goas, para os Derembar- a parte aggravat no aélo do procelfó; e
gadore·s d s Aâgravos, ou Corregedores .tanto que ú feito viet candura aprimeira
da Corte. vez á Relaçaõ por raza6 de qualquer'in-
. '47 E 'em todos ós caros,que d'ante ocidente, para nella [e defpachar , ou por

. Juiz da, primeira inílancia por efl:a Orde- outra qualquer maneira que feja , os Def..
JlaçaÓ [e póde aggravar p'Or petiçaõ á embargadores, que delle conhecerem;po-

· Relaçaõ, ou 'por infl:rumento de aggra- deráõ ácerca do dito aggravo prover a
, vo, [e o feito [e tratar perante Juiz, que parte, que'[e aggravou no aélo do procef-.

em H...elaçaó haja de defpaehar' a caufa [a,eomo lhes parecer jufl:iça. E iflo 'luan
.finalmente, ou com outrosJlllgadores, do a parte,ou feu Procurador tiver aggra
fempre derpachará os ditos cafos enl Re- vado no aélo do proceiro em tempo de

.,laçaó, ou com os outrosJulgadores ,que vida, e o pedir por palavra, fazendo af
· com elle haó d~ fel' na fentença final; L1l- fentar por termo no feito, quan'do f()~'

'vo fe for fobre conceder dilaçaó grande, condufo [o-bre o dito incidente, antes
. ou pequena, para cenllegoas,ou mais,ou que [e derpache' em Relaçaó, ácerca

para fóra do Reyno ; porque o,fará por fi do caro [obre que foi concluto. E naó
: fó na audiencia. E todos os outros cafos, o pedindo pelo modo fobredito , naó fe
'jue íleíta Ordenaçaó [e contêm, que ante rá mais ouvida a parte no dito aggra
oJuiz da primeira inflaneia, do que deter- vo, nem os De[embargadores a pode

, minar na audiencia naó haja appellaçaõ, dó prover,' poíto que lhes pareça que
· nem aggravo, defp'achará por fi fó na au- foi aggravada.

T I T 'U L o XXI.
Das flifpeiçoés pofias aos Julgadores.* CoII. 1•

. ' . . nllln. l. '1"S E o Reo quizer recufar o Juiz por Porque deixando a recufaçaõ da pe{fo~a
, fufpeito, ponha logo a recufaçaó, do Juiz, e allegando outra decIinatoria do

antes que reCponda. á denlanda .foro , e jurirdiçaó , naõ poderá depois re-
.principal; porque [e Jogo a naó pu[er, naó curar oJuiz por [urpeito; porque parece
lhe [erá recebida depois que fizer algunl ter conrentido em rua pe{foa, allcgalldo
aéto, -porque pareça eon[entir nelle; raIva perante elle dec1inatoria do foro.
re houver fu[peiçaó de novo. Porque a 3 Mandamos que [e naó potra pôr

.Jufpeiçaõ, que vem de novo, fe póde pôr fufpeiçaõ a algum Julgador, renaõ em
em todo o tempo antes da [entença,naó fa- :cau[a declarada, e que penda em Juizo.
·zendo a parte, depois que dclla teve Bati- 4 Quando alguma das partes ti ler
çiu, algum aéto, 'porque pareça haver (u(peiçaó aoJulg-:tdor, deve-lha lugo in:"
confentido no Juiz. tentar por palavra na audiencia,*declarã- ColL ;.

I I E po!1:o que o Reo p~ç.a vHl:a do do a cauf:'l, porque ° entende recuf.1r; e 0.1.2.) •.

·.libello em]uizo perante o J uiz,naõ [e en- naó a declarando logo, naô lhe (cd dad<?
tenderá que por i{fo confente nelle,para o termo para i{fo: e o JuJgador birá com o·
nau poder ao diante recu(ar, fé contra feito por diante'. E declarando-a por pa
elIe tiver legitima rccufaçaó, e naõ tiver lavra, o Julgador lhe mandará que venha

. feito a parte algum outro aélo~ porque com eIla até a primeira audiencia por e[.
pareça ter confentido nelle. cripta, feita por Advogado; e de outra

',2- E [e o Reo pertender recufar o maneira ilaõ lhe rerá recebida. E naó <>
Juiz por [nfpeito , e por outras razoés en_o fazendo a parte affi , vá oJulgador pelo
tender declinar feu foro, prit~leiro porá. feito em diante, evalha feu procedimen

. reeu(açaõ em fórma, antes que allegue to.· E vindo' com eIla por efcripto, no
Outra alguma razaó qeclinatoria do foro. meará no fim dos àrtlgos das ditas [ufpei
. ", :Liv. III. ' ~ ~oésJ, ,
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çoés :as teílemunhas porque as entende' que antes da fentença o naõ fabia(Í, nem
provar 1 e na5 poderá depois nomear, ou- viera á. rua noticia. E t',.. ha:verá l~ga~,
tras, e o Jqlgador as remetta aoJulz, a quando a parte ,. que p ier a fufpelçao,

.que pertencer. E fendo paRas a Correge- ·tratou feu feito por fi, o, po~eu Procu
dor de Comarca, fejaõ levadas ao Chan- rador. Porênl, fe fe proceder por Ediétos
celléI' da Correiçaó; e fendo a fufpeiçaó contra algum anfente, poderá pôr fufpei.
po(l:a em fórma que proceda, affi o j II1- 'çaó ao J ulgad~r,que a fentença deu, para
guem. E o dito Julgador naú proceda allnuIlar os aélos, e fentença contra elIe
mais no feite) , até fobre a fufpeiçaú fer em fua aufencia dada. O que poderá fa-'
·dado final defpacho, ou fer paífado·o tei."-. zer em peífoa, mas naó por Procurador,
nlO, enl que fe ha de determinar. Porque como fica dito no Titulo: Dos que podem,
procedendo, por dfe mefmo feito ferá e devel1'lJer citados, que appareça~ p~JJoal~

nenhum tudo o por elle proceífado,e mais mente em Juizo.
pagai-á á parte todo o damno, que por el-' 6 E quando depois da fentença defi
lo receber,e as cufl:as, que-fobre iífo fizer. nitiva, ou depoi~ de fer po(l:a tençaó ,ou
E oJuiz da fufpeiçaó mande que o Jul- lembrança tomada, ou VOtos dados, ou
gador, a que for pofia,deponha a ella pelo depois do Defembargador dlar no defpa4

járaI11elltO de {eu Officio,pe>fto que a par- cho do feito, nafcer cau[a alguma de fue.
te diga que naô quer o depoin1ento do peiçaó, tal porque o Julgador deva fer
recufádo; E querendo a parte dar mais havido por fllfpeit~,poderá fer recufado,
prova, fê a tiver no Lugar, onde o feito. para naó conhecer dos embargos., fe fo~

fe trata, lhe affignará termo de tres dias rem po(l:os á dita fentença ; nem de coura
parà' a dar. E jurando a parte que tem alguma, que dahi em diante ao dito feino
te.fl:emunhas fór.a do dito Lugar, lhe ferá pertença: e os aél:os, e fentenças, que an
dado termo percmptorio, o mais breve tes da fufpeiçau foraó proceífados, na~

que fer po{fa , fegundo a d~fl:alJcia do Lu- feráó pOl" razaó da nova fufpeiçaú annul
gar, 'onde as tiv,er, naó lhe dando porêm lados, nem revogados. E fe ,í.lem doJuiz
mais t€rnlO, que de vinte dias para qual- do feito forem no defpacho delle outros
(juer Lugar, pofio que alleg.ue que tem J ulgadores,de que a parte naú foube, nem
rua prova fóra do Reyno,ou nas Ilhas,ou .. teve razaó de filber que havi-aó ge fer
em C}ualquer outro Lugar, para que lhe nelle, poderá a pàrte pôr fLifpeiçaõ aoJ ul
feja 'neceffilrio mais termo; e fe o tal Lu- gador, de que- naó foube que havia Je fer
gar; onde jurar que tem as tefiemunhas, no feito, para annullar o de[embargo, ou
for taó difi:ante,que·.veriíimilmerite as naú felltença, em que ene foi.
po{fa. dar 'dentro dos vinte dias, naõlhos 7 Tanto que algum Defembargador
ciará, pofio que os peça, porque parece for julgado por fufpeito por fentt~nça fi;.
'CJue os pede para dilatar. naI, entregará todos os feitos, e aél:os,que

5 . Depois que hum Defembargador tiver,em que affi for julg'1do por fufpeito,
eHiver nó defpacho. dé qualquer feito,po- ao Defembargador, ou Efcrivaú, a que
fio que naú tenha dado voto, nem pofio pertencer, do dia, que lhe forem pedidos,.
tençaô, nem t?nlado lembrança nelle,naô até o outro dia feguinte; e nau o fazend0
lhe poderá a parte mais pôr ft;lfpeiçaó, pa- am, perderá o r.aantimento de hum quar- .
ra o que adiante accrefcér, Ce aJufpeiçau tel, e naô hirá a rol para fer delle pago:·Ct
teve narCimento' de antes, ainda que jure o Regedor álem didfo, ou o Governadon

CaU. z. que lhe veyo de"flOvo. * E ifio íàbendo a ou o Védor da Fazenda, o confi:rangerá a
~~~.I.. , parte, ou terido razaó de G1ber,como o tal dar,'e entregar os ditos feitos, e aétos.

Julgador era Juiz de feu feito;por quanto 8· E~fe a demanda fe tratar perante
algumas petroas fabendo as caufas porque qualquer outro Julgador, tanto que a f1.lf~

podem recuGlr os Julgadores, os nau re.:o peiçaô for ~ropofi.a, mande ás pane.s que
cu.f:'lÕ, eíperando que a felTtença faya por fe louyem em huma peífoa, que a julgue•.
fua parte; e fe he contra· elles, vem C0111 E naó fe copcordal1do em huma,entaó to..

fuCpeiçaõ de novo, dizendo que entaó o maráõ'cada\hum [ua peífoa, que a julgue...
.{ouberaõ ; e' para lhes Cer recebida! juraõ E fendo as petroas 1 em que (e affi as par-
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Das fufpeiçois poftas eros Julgadore-s. 3)

tes louvarem differentes 110 julgar da fuf- peiçaõ por confeífadà , e Ce dê outro Jui~

peiçaõ 7 vçj-a a 'differença o Vereador mais em lugar do Recufado.
velho do ~ugar~ fe fufpeito naó fOl~ ; e fe 12 E depois de huma parte. vir com
ofor, vá a'·.outrQ ,e com aquelle com que a primeira fufpeiçaó a hum Julgador , fe
concordar porá def€mbargo.. E fe for jul- fe julgar que naó procede, ou proceden..
gado que. a furpeíçaó naõ procede, vá o do fe julgar por naó fufpeito, ou for lan..
Juiz, a que foi poíta, pelo feito em diante; / çado della por fel' pa{fado o tempo, em
e fe for julgado que proce.de, os Juizes da· que fe houvera de determinar, ou por
fufpeiçaó l11qnden1 que o dito Julgador qualquer outra via, naó poderá vir com
deponha, e dê lugar á prova, affi como he - outra [u[peiçaó naquella caufa, pofio que
dito:, quando a rufpeiç~ó he julgad'a pOl~ jure que de novo lhe veyo: falyo fe a
cada hllm dos Juizes .acima declatados. .caufa da tal fufpeiçaó n~fcdre de I1OVO.

E mandamos aos J ui~es,en1 que fe as par-, Nem poderá outro-ii vir cô artigos accu
tes louvarem para a dita fu[peiçaó, que - mulativos á fufpeiçaó; [alvo, fe a caufa
tomem conhecimento ddla,e a defembar- delles tiver l~afcimento depois da [ufpei,.
guem, c?mo acharem por direito, fem re- çaó fer aprefentada.
ceber appellaçaó, nem aggravo, falvo 13 E havendo {ido hun1Julgador da
quando julgarem que' algumJuiz he fu[.. do por teftemunha em'alguma caufa, naó
peito; porque' entaó a parte, que fe fentir deixará de fel' Juiz della, por a parte di..
aggravada, poderá" tirar inílrumento de zer que foi teftemunha na caufa , tendo o
aggravo para o Corregedor da Comarca, talJ~llgador declarado por juramento no,
que o determinará finalmente fenl mais tefiemunbo que naó fabe coura alguma
appellaçaó, nen1 aggravo. E naó o que- do para que foi nomeadó por tdlemunha.
rendo o Juiz Commiil:1rio fazer, o Juiz 14 E o Juiz da fufpeiçaó, quando lhe
Ordinario o conítrangerá, emprazando-o, for ap~efentada, nó primeiro defpacho,
,que por peíToa appareça perante Nôs a que nelIa purer, mandará ao Efcrivaõ que
certo dia, para moílrar a razaó ,porque ajunte qualquer fufpeiçaó, com que a par\'"
naó cumpre [eu Mandado., te já tiver vindo naquella caura. E naô

9 E os J uize$ dãs fu(peiço~s no pro- fenqo o Efcrivaó da Chancellada prefen..
cedimento dellas teraó fempre intento, te, efcreverá na fufpeiçaó , e coufas a ella
quanto o direito o permittir , a naó proce- .tocantes qualquer Efcrivaó do aggravo;
derem as fufpeiçoés~que os litigantes mui- que prefente for. .
tas vezes intentaó,a fim de dilatar as cau.. 15 E os Recufantes nao poderáõ pôr
fas. E julgando-fe que' naó pro-cedenl, fu[peiçaõ aos D~fembargadores,que conl
na? fe poderá vir con1 embargos ao dito os Chancelléres das Cafas conhecerem
derpacho. . . das fufpeiçoés; falvo fendo de inimizade
, 10' E nenhum Julgador ferá havido capital, declarando ~s ca-afas della em
por fufpeito,por a parte dizer que foi jul- modo, que conclu~õ. Affi conlO depois
gado por fu{peito a algum feu parente; da fentença dada na caufa, fe naó pôde
nem· por dizer que lhe he fufpeito,porque pôr [enao femelhante fufpeiçaó.
ontro Julgador feu parente lhe foi julga~ 16 Se alguma das partes vier com
do ,por fufpeito. PorêIfl poderá vir com fufpeiçaó ao Chancellér, ouJuiz, que da
furpêiçaó,fendo o parehtefco por linha di· fufpeiçaó conhecer, ora feja antes do deí=
reita afcendente, ou à~fcendente;ou feli- pacho, ora depois, allegando que lhe era
do tranfverfal dentro do' fegundo gráo, fufpeito, e que naó tinha razaô de faber
contado por Direito Canonico, .~ticulan- que havia de conhecer della , a tal fu[pei
do de novo, e aIlegándo as cau1à:s della, çaó,e embargos, naó lhe feráõ admittido ,
que tambem toquem direitamente ás pef- L'llyo allegando que era [eu inimigo ca..
foas do Recufado, e Recu[ante, -pital, * e as caufils porque o era. Cal1. J•

. I I E quando afu{peiçaô fe der ao 17 E mandamos que os Chanceilé- nU1l1. S

ReGufado para depôr,naó a t~rá mais 'lue" res da Cafa dá Supplicaçaõ , e do Porto,
, tres dias; e naó dando dentro nêl1es feu tirem p~r fi as teftemunhas das fufpeiçoes
d~'pQil11ento, quereoJOS 'lue fe haja a fuf,: poftas aO$ PefeJllbargadGres.t enao com..
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mettaõ o tirq,r ··dellas a algum Enquere..;
dor, nem a outro Official.

. 18' E fentindo·fe algum De[embar
gador, ou outro qualquer Julgador [uf
peito ~m fua confciencia , e declarando-o
affi por jur.amento , poder-fe-h.a lançar de
fufpeito dentro em tr~s dias, depois que o
feito lhe for. E paífados os tres dias, fe
poderá outro-fi lançar pela fobredita nla-

. , , d b
n~ll'a, mas pagara as partes em. o 1'0 as
cuíl:as do retardamento,q~le fe fizeraõ de
pois de paífados os ditos tres dias até o
tempo, que fe lançar: e até molhar certi
daô de como as pagou, eíl:ará fufpenfo
ce feu Officio. .

1'9 Em qualquer Lugar de noíf08
Reynos, quando faõ dous.]uizes Ordina
rios, e hum delles he recufado , e havido
por fufpeito em algum fe~to,logo feu par
ceiro fi~a fufpei to; e ferá o feito remetti
do aos Juizes do anno paífadú. E fe am-.
bos, ou cada hum forem fufptútos , lou
var-fe-haÚ as partes el11 dous homens bons
'do. Lugar, ou em hum, que do feito co
nheça comoJuiz, e a eífe ferá o feito re·
mettido pelos Juizes do anno paífado,que
o julgue, affi como o fariaõ os J l;lizes 01'
dinarios, fe filfpei~os naõ foífem, fem por
Ufo levar e{pórtulas , nem .premio algum.
E iíto fe naõ entenderá nos Officiaes da
.C?rte, ou da Cafa do.Port<:>, Corregedo
r~s do Crime, e Civel da Cidade de Lif..
boa, eJuizes della,porque ainda que hum
feja fufpeito, naó deixará por iífo o outro
de ferJuiz.
. 20 . E da determinaçaõ final, que fe
tomar [obre a fufpeiçaó,fe paífará fenten
~a,' ou certidaõ á parte, qual ella ll1ais
-<jmzer..

.~ 21 Mandamos, que qualquer parte,
que vier com fufpeiçaã a algum Julga
~or, a profiga, pata que fe determine den
'tro de trinta dias; no qual termo trará cer
tidaó de como he julgado por fufpeito. E
naó ~ trazendo n? dito termo,oJulgador,
a que for intentada,v.á por o feito em d~a11

te ; Calvo fe dentro do dito termo trouxer
c~i:tidaó do Juiz da fufpeiçaó,ÇJue fempre
I?r~Ceguio o Juizo della, e naó ficou por
eIle te:'m? algum., que naó profeguiífe, e
,c?m d~cl_araçaó do termo, e~ que lhe pa
rece, que fe poderá determinar: e em tal
'c_afo efperará-p' lo dito termo, G,om tantÇ>

• •
•

que naó paífe de quinze dias. Paífado o
qual termo, o Julgador, a que ~i intenta
da a fufpeiçaó, fem mais outra pronuncia
çaó hirá naquelle feito ~m diftnte , e affi
feráJuiz em todos os outros feitos do re..
cufante, como fe a fufpeiçaó lhe naó fora
intentada.

22 E os ditos quarenta e cinco dias
feráó contInuas, e fe contaráo do dia,que
a fufpeiçaó for aauada. * E tanto que [0- CoIl. r.
rem paífados, fet:n a fufpeiçaõ fel' final- num, 6.

mente determinada por fentença ,0Juiz, 7,)e8.

que della conhecer, naô vá mais por eIla
em diante, e a caufa da fufpeiçaó fique
finda, fem fe poder mais fallar nella , fem
en1bargo de quaefquer embargos, que a
parte allegar. E fómente por via de refti.
tuiçaõ fe poderáõ affignar aos Menores
'quinze dias ·mais, e fendo paífados, naó fe
vá mais pela fufpeiçaó em diante.
. 2) E o Chancellér ferá obrigado den.
tro dos quarenta e cinco dias dar fenten
ça nas fufpeiç0és em quaefquer termos,
que os aétos eftiverem. E allegando as
partes, que por culp.a do Chancellér [e
naó defpacháraó no dito termo,e provan
do.-o Q Chancel1ér, lhes pagará todas as
cuíl:as dos aaos das fufpeiçoés, e feja fuf.
penfo do Officio por tempo de hum mez:
e naó tornará a fervir, fem moíl:rar como
tem fatisfeito áparte. E quando o Chan•
cellér de cada huma das Caras pedir ao
-Regedor, ou Governador, Defemharga
dores para defpacho das fufpeiçoés, dem
lhos logo,para que naó fiquem por defpa..
char por falta de Adjuntos.

24 E vindo a parte com embargos
ao procedimento da fufpeiçaó, correráo
os embargos juntamente com ella,e fe de..
terminará tudo dentro dos quarenta e cin·
ço dias, em que fe a fufpeiçaó ha de de
tenninar. 'Os quaes paífados. fe procederá
fem embargo dos embargos, como [e po~

fios naó faraó. {1 .

A qile juizesJe naó pôemfufpeiçaó.
. 2 5 ~p Orq alguns litigantes, quan-

: ,do feus fyitos vaó a algu~s

De{e!J1bargad?res, os mandaõ citar '. di
zenda, que lhes· fao elU algul11as obnga-

r- çoes,t;q.epois lhes intentaó fu[peiçaõ,alle~
gando que andaó com eIles em deman.da~ .
~andamos, ~ue,fendo astaes citaçoés por

. • I (;auf.a~

•
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J)as fufpeiçoes pojtas aos Julgadores) Tit. 21., e 22.' 37
caufas, que as partes pudéra5,dema~dar, nelle, naó' lhe poderá pôr [ufpeiçaõ em
antes de.f~[aber, que o,talJulgador era outras caufas, [alvo vindo-lhe com [u[..
Juiz de fet',feito , naó lhe fejaó recebidas peiçaõ de novo, e de caufa nova.
taes fufpei~oes, e [em embargo dellas de[.. ._ 28 E aos Juizes de Execuçaó [e naó
embarguem os feitos. , . ," . 03 :' • poderá vir com furpeiçaó, de qualquer

26 E fe alguma parte depois de tra- qualidade que feja;* porque excedendo eI- C 11

zer feito perante algum Julgador, lhe dif: les o modo, tem as partes outros remedias n~l1:~:
fer, ou fizer alguma injuria, álem da pena, de direito, de que podenl u(ar.
que por noífas Ordenaçoés merecer', o 29 Por quanto' no tomar das ~ontas

àito Julgador fique, e· fej a Juiz do feu fei- de noífa fazenda naõ cabe [ulpeiça5 , nem
to, conlO fe a tal injuria lhe naó àiífera, a houve de antigamente, mandamos que
ou fizera. no tomar delIas naó fe poífa intentar fuf-

'17 E depois que hum Julgador for, peiçaó alguma ao Contador mór,ílem aos
julgado por [u[peito, fe a parte confentir Contadores de noífos Contos.

·T I T u XXII.
Das couço'es, e em 'Jue fi[(peiço'es Je porá'Ó.

P· Ara que fe naõ ponhaõ fufpeiçoes ou Contadores das CO!11arcas, fe depoíi
. a 6n1 de dilatar, mandamos que taráõ dez cruzados. E intentando-Ce a ca

a peífoa, que recufar de fufpeito da hum de [eus Efcrivaés, fe depoGtará6
a qualquer dos PreGdentes do Defembar- cinco cruzados. "
go do Paço, Mefa da Confciencia,V édor 2 E a peffoa, que pufer qualquer das.
da no{fa Fazenda, Regedor da Cara da dItas fufpeiçoés, naó [erá relevada de de-
Supplicaçaó, Governador da Cara do palitar a cauçaó, [alvo fendo taó pobre,
Porto, naó lhe feja recebida furpeiçaó que a naó tenha, para o que lhe nao ferá
[em primeiro depofitar cincoenta cruza- a-dmittido juramento, mas Cómente o po
dos. E recuCando ao Chancellér mór, ou ~eráprovar por teftemunhas;e aos pobres,
a algum dos Defen1bargadores do Paço; que notoriamente coàG:ar que nao temi
depoGtará trinta cruzados: e recufando poffibilidade para depoGtar a cauçaó , nas·
aDefembargador da Cafa da Supplica- caufas , que penderem nas Caras da Sup-,
çaó, ou do Porto, ou Deputado da Mefa plicaçaõ, e do Porto, fe poderá moderar.
da ConCciencia, depoGtará vinte cruza- a cauçaó pelo Regedor, ou Governador,
das: e pondo furpeiçaó ao Confervador como lhes parecer jnflo. .
da Cidade de Coimbra, Corregedores da ) Recufando alguma parte qualquer
Cidade de Liíboa , e das Comarcas, Pro- Julgador, e pronunciando-Ce que a Curpei.
vedares dellas, Ouvidores dos l\t(éílra~ çaó naó procede, perderá ametade da
rlos, Ouvidores Letrados de Senhores de cauçaô. E defiílindo da fuCpeiçaõ poíla,
Terras, depofitaráó dez cruza.~os. E aos antes de fer julga,do fe procede, ou .naó,
Juizes de Fóra Letrados poílos!por Nós, naó perderá a cauçaó. Mas defiílindo de
ou que Cervirem em Terras de Senhores, pois de fe pronunciar qve procede, ou
ou a outros Julgadores da Cidade de Li[.. j ulgando-fe que oJulgador naó he íil1pei
boa,depofitaráõ cinco cruzados.As quaes to, perder-fe-ha toda. E fendo poíla a Cu[..
cauçoés Ce depoGtaráo na maó _:. Efcri- peiçaô aos Defembargadores da C~fa da
v-aõ, que houver de efcrever nas ditas Cuf- Supplicaçaó, Officiaes da Corte, Corre
peiçoés. E naõ [e depoGtando logo, naó ge~ures da Cidade de Lisboa, applicar-fe.
f~rá o Recufante ouvido fobre ellas, e o ha a cauçaõ para as defpeCas da Relaçao•
.JuizJlirá pelo feito em diante,como Te lhe E fendo paRa aDeCembargadores da Cara

'. l1ao fora intentada fufpeiçaõ. ...., ó( .. do Porto, applicar-fe-ha para as d~fpefas

\.. I E intentando-fe fufpeiçaó ao COl1- delIa. E fendo poíla a outros alguns Jul.. .
tador. da. Fazenda da Cidad~ de ~iíboa, gade>res, appliçar-fe-ha aos Captivos.,
1':_ ~ _ ',4E nes

. \
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4 E nos cafos em que o Recufante miifaó, pelas quaes·logo realmente Ce fa..l
d "" d r. I' • {fi I "" E "" I'. Iper e a cauçao,ou ameta e,lera lrren1J 1.. 1 ra execuçao., o que as venc . nao lera

vel a condemnaçaõ, poRo que tenha obrigado torna-las á parte, p ',fio que na.
juRa caufa de recufar; e ferá condem.. fentença final reja vencedor 'no pril1ci~

nado nas cuRas do retardamento [em re.. paI, e cufias.

.T T UL
,

o XXIII.
Taballia~s , e EJcrivaés.

que mais fem fufpeita lhe parecer;e naõ <>

havendo no dito Juizo, '0 Julgador no
meará para iifo outro Official,que melhoi:
lhe parecer,e mais a aprazimento daspar~

tes que [er poífa. E o E[crivaõ , a que aíli
for pailàdo o feito, efcreverá nelle até a
fufpeiçaõ fer finalmente defpachada, ou
em quanto durarem, os quarenta e cinco
di~s, que faô dados ás fufpeiçoés pofias
aos Julgadores; o que tambem haverá lu
gar nos Efcrivaés dos Juizos, da Corte, e
das Caras da Supplicaçaõ,e do Porto,e da
Cidade de Lisboa, e de todas as Cidades,
Villas, e Lugares, e Correiçoés de noífos
'Reynos, e Senhorios.

;, E fendo o Efcrivaó , ou Taballiao
julgado por naõ fufpeito , ou julgando-fe
que a ft.lfpeiçaõ naõ procede, a parte,que
'lhe intenta fufpeiçaõ , ferá obrigada a lhe
pagar feu falaria em dobro, álelll do fala..
rio, que ha de pagar ao Efcrivaó, que ,nó
feito efcreveo, em quanto pendia a fui=:

. ""pelçao.
3 E as partes naó poderáõ vir com

fufpeiçaô aos Efcrivaés, que efcreverem
nas execuçoés,de qualquer qualidade que
[ejaô, nem [eráô a iifo admittidos; porque
excedendo eIles o n10do,tem as ditas par
tes outros remedios de direito, de que pc>-
d ' '" r.erao Ular.

Das fl1Peiçoés p'lfias a~s

M Andamos que a parte, que ti
- ver fufpeiçaô ao Taballiaõ,

ou Efcrivaõ d'ante osJulga..
dores das Cidades, Villas, Lugares,e Co..
marcas de noifos Reynos, lha intente em
audiencia tanto que o fouber, e huma fó
vez no pi'incipio da caúfa ; porque, fe de
pois de a faber o deixar ercrever, lha naô
poder4 ppr, falvo fendo por caufa, que ti
ver nafcimento de novo. E o Julgador
lhe mandará que venha com ella por ef..
cripto até o outro dia; e naõ vindo no di
to termo,o lançará deIla;e Vi'ndo com eIla
no dito tern10 , lhe dará Juizes a el1a , que
vejaõ -fe procede, e a determinem final
n1ente fem appellaçaô, nem aggravo. E
julgando-o por naó fulpeito, hirá o Efcri
vaó por o feito em diante; e julgando-o
por fllfpeito, fe dará a outro'Taballiaõ,
ou Efcrivaô d'ante o mefmo Julgador,
para que efcreva nelle; e tudo o que o Ef
crivaô furpeito tiver efcripto , até lhe fel'
intentada a fufpeiçaó, ferá valiofo,e fe lhe
dercarregará o dito feito da diRribuiçaõ,
e lhe ferá dado outro em feu lugar.

I E tanto que for intentada fufpei..
çaó ao Efcrivaó ou Taballiaõ, oJulga~

dor, que do cafo conhecer, ou fizer a au..
diencia, faça logo paifa~ o feito a outro
EfcrivaÕ, , ou TabaIliaõ do mermoJuizo,

r
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XXIV~
Que na'Ójulgue Julgador algum emfeu.ft1to , ou dejeus parentes,

ou dos Ojficiaes d'ante elle~

N Enhum julgador 'conhecerá, 'nhadio, contando os gráos do parentef:..
nem julgará em feito,ou coufa, • ce , 'e cunhadio conforme a Direito Ca..
que a elle pertença , ~u a ca~a noni~.. nem dos que com eIle vivem; o~

COJl.2 hum de feus parentes, * ou cunhados den.. 'o fervem: nem outro-fi" conhecerá de fel--
~~n~I.'~rQ do ~llarto gráo,enl quanto durar o-cu.~ to~'lu~ algl\Pl Official d'a~te elle-4aja coro

• , r 9utren1,
r (
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••



, .

Que naó julgue Ju., dor" algu111 em feu feito, eYc. 39
outrem, ou "Outrem çom elle; falv .fe a algunl Julgador commetter erro em feu
parte cOl1lirarüt confentir que o tal]ulga- Officio, e{fe Julgador o poderá punir [e
elor feja J riz do Official d'ante elle: por- gundo achar por direito,dando de [ua [~n.
que cntaú fcd, poílo que o dito OfficiaI tença appellaçaó, e aggravo. E qLiando o
o recure,dizendo,q he Official d'ante elle: maleflcio for tal, que naó toque a feu Of
faI \TO f~ houver Outra razaú de [urpeiçaú, ficio, eITe Julgador naú conheça de' [eu
e a alIegar, e provar. E if1:o Ce naú en· feito, ainda que o conhecimento delle
tenderá llO Ouvidor da Alfandega de Li.C- pertença á fua jurifdiça9, porque o have
boa; porque c<?n)lecerá das cau[as dos nlOS em i«o por fufpeito, por razaú de·
Officiaes d'ante elle, conlO em feu Titu- affi fer Official d'ante elle; {alvo [e o dito
lo di{femos. crime for notorio , e feito em rua pre.ten-

I E fe eiTe Julgador for Defembar... ça; porque enl tal cafo bem poderá tOluar
gador da Cafa da Supplicaçaó,oü do Por- delle col1hecimento,e determina-lo como
to, e elle fe deitar por [utpeito por a dita for jufliça, dando porêm fempre de fua:
razaú, o Regedor, ou Governador COIU- felltença appellaçaó, ou aggravo. E ifto
metta o feito a outro Defembargador fenl que ordenamos no Official do Julgador,
fufpeita, que delle conbeça. E fe for Cor- que commette crime contra outrem, ha
regedor da Comarca,ou Ouvidor dos lvíé- verá lugar em qualquer crime,que outrenl
ihados, ou de Senhor de Terras, ouJuiz contra eIle hOUV~T commettido em pre
de Fóra, remetta·o a hum homem bom, fença do Julgador, ou em fua aufencia Co
o mais a aprazimento das partes, que fer bi"e feu Officio; porque em taes cafos pro
POffil, que conheça, dando appeIlaçaõ , e cederá como diremos no Livro quir~to,

~ggravo. E fendo outroJulgador,que naú no Titulo: Dos que dizem, oufazem inju
f~ja dos [obreditos, remetta o feito aos rias aos Julgadores.
Juizes, que faraó em e(fe Lugar o anno 3 E bem affi, todo oJulgador pode....
pa{fc1do, fe naõ forem fufpeitos. E fendo rá conhecer das caufas dos l~darios devi
fuCpeitos,renletta-o a hum homem bom a dos aos Otficiaes d'ante elle, mal1dand~

aprazimento das partes, que o defembar- fobre eIles penhorar as partes,que naó qui-.
gue , affi como elfe Julgador o defembar- zerem pagar, ou prende-las, fe taes peL:
gára, fe fufpeito naó fora. foas forem,. que devaó fer prefas, e da ca-

~ Porêm, fe algum Official d'ante dêa lhes faráó pagar.

r I.r U L o xxv.
Em que maneira fe procederá contra os demandados por efcriptllras publicas, ou Al-

varás, que temforça de eJcripturapublica, ou reconhecidos pela parte. "

POrque as demandas, qll~ fàõ fun- ou allegue, e prove dentro nos ditos dee;
dadas em efcripturas publicas, dias qualquer outra razaú de embargos,
devem brevemente fer .acabadas, que tiver a naó pagar, ou cunlprir o que

mandamos que, tanto que aIglldia pelfoa ali por efcriptura, ou Alvará fe moíl~a

em Juizo demandar olltrà por razaó de fer obrigado. "E palfados os dez dias, naú
~Iguma coufa , ou quantidade, que lhes moílrando, nem provando o Reo paga,
feja obr.igada dar, ou entregar,e o Auélor ou quitaçaú,ou outra talrazaú,que o der-.
1110firar efcriptura publica da ob5açaõ, obrigue de pagar, feja logo condemnado
ou Alvará feito,e affiO'nado por tal pelfoa, por fentença que pague ao Auétor tudo
a que Ce deva dar t~lta fé como a efcri· aquillo", em "que àffi fe molhar fer obrig~
ptura publica, o Juiz,que de tal caufa co- . do. Porêm, fe o Reo dentro dos de?,
nhecer,"affigne logo tCrIUO de dez diaS'pe.r~ dias,que lhe haú de fer affi~naao: para vir.

. emptorios ao Reo, a que pague ao u~ ~ com embargos, maílrar qll1taçao, ou pro
01' todo o na dita efcriptura ,. ou?Alvará var pagamento, ou coufa,que o releve da.

conteud~ ou mo{he paga, o~ quitasaõ, condemnas·aõ , p Juiz d cafo lhe rece-
i" '.~ ber~

I I
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40 Livro terceiro das Orde açoés; Tit~2 ,:
nerá os embargos por deCenlbárgo, fem o 5. Quando atgpma' petroa dema~]dar .
-condemnar no cánteúdo na efcriptura,oLl outra por efcriptura publica p~r dote,que
conhecimento. E naó provando perfeita- lhe pr~nietteo, offerecen.do-...~ com a ,di
mente nos dez dias os embargos, e fOrel1l ta efcnptura do dote certldao aUlhenqca
taes, que provados releyem de condem- do Prior, ou Cura, de como o l\!latrin~o

naçaô" ° Juiz o condemnará no conteú- nio foi celebrado em face da Igreja,ou ~m
do na efcriptura, e lhe receberá os embar-' cafa com licença do Prelado,ou outro i.n..
gos , e dará fua fentença á execuçaó fenl llrunlento publico,porque confie do 1Vla•.
appellaçaõ, nem aggravo; e na5 ferá a trimonio, fe proceda na tal caufa, C0I110
coufa entregue aO Auetor, fem dar fiança acima dito temos. E ifio mefmo fe gu~r"

de a 'tornar, em cafo que o condemnado dará nos cafos femelhantes a efte, em qpe
haja fentença pelos embargos recebidos. houver ig~al favor conforme a dir~ito ..
E naõ dando o Auétor a dita fiança,a cou· - 6 Vibdo os denlandados dentro dps
fa julgada fe depofitará. . dez dias com embargos de incompete!l-

I E naú vindo a parte dentro nos dez cia , ou de alguma outra exceiçaõ dilato
dias com embargos, ou fendo taes,que ao ria, proceder-fe-ha nos taes embargos 7: e
Juiz-pareça que naú faú de receber, con- exceiçoés [Llmmariamente,abbreviando·r~

dernnar~i ao Reo no conteúdo na efcri- .. os termos o mais que puder fel'. :'
ptura,{em receber os embargos; e a coufa 7 E quando o Reo for citado por ~l

julgada fer~l entregue ao vencedor, fem guma efcriptura publica, ou Alvará, que
fel' obrigado a dar fiança. E l1eíles daus tenha força de efcriptura pubica, e nc~õ

cafos' poderá a parte condemnada appeI- apparecer emJuizo por fi, nem por feu
lar, ou aggravai',qual no cafo couber,naõ Procurador, fer-lhe-haô affignados os dez
cabendo na alçada do J ltlgador. E fenl dias,como acima (üto he.E paífados elles,
embargo de ãppellaú , ou aggravo fe fará ferá condemnado 1 e executado na fórma,.
execuçaó pela dita maneira. e maneira,que acima diiTemos, quando he

2 E em cafo,que o Julgador naó COB- pre(ente, e allega os embargos dentro dos
demnar o Reo', por lhe parecer que pro- dez dias.
vou feus embargos perfeitamente dentro 8 E queremos que iRo, que dito he.
d-os dez dias, ou lhe receber os embargos, das dividas,q fe demandaõ por efcriptura~

·e o condemnar por lhe parecer que os naú publicas, haja lugar em qualquer divida,
provou perfeitamente, a parte,que fe f(~n- que fe dever,e den1andar por virtude d'al..
til' aggravada , fe poderá aggravar por in- guma fentel1ça, que paí1àr em COUG1 jul
flrumento',ou por petiçaõ aos Superiores. gada) quando fe demandar por via de au
Porêm naó fe [obrellará na execuçaó da çaú, que na[ça deífa fentença.
fentença por caufil.do dito aggravo. 9 E fendo contra alguma peífoa 'a-

3 Se a parte nao vier com embar- prefentado em JLíizo Alvad, ou conheci
gos nos dez dias, e vier com elles áChan- mento, que naú feja daql.le'llas pdfoas , a
celiaria, e forem taes, que .ao Juiz pareça cLJjos Alvarás fe deva dar tanta te comO a
<Jue fe devem receber, com tudo a fen- e{criptura publica, e for demandada pelo
tença fe pafI:1rá pela Chancellaria, para conteúdO)lO dito Alvará, fe aquelle, coa
effeito de [e executar. E nos embargos fe tra ql1em1'fe aprefenta,reconhecer em.Tui~

procederá peIo. modo, em que fe b~ de zo que he por elle feito e affignado, ou ar.
pr~ceder nos embargos recebidos, que a fignado fómente , 'reconhecendo .elle ha
parte perfeitamente naó provou 'dentro ver feito' a obrigaçaó contcúda no dito
nos dez dias. Alvará lhe affignaráõ dez dias a qvenha

_4 E em todos os mais artigos,q fe of- com eibbargos ; e fe procederá por o tal.
ferecerem pelo Auétor,ou Reo,depois de Alvará,e fe executará, como Ce ha de pro
feré recebidos os primeiros artigos de em- ceder,e executar por as efcripturas pubIi
bargc~'1-, qhaú de fer recebidos por defem- c!ls.R- para o reconhecimento dos taes AI·
b-argo ) fe guardará o li temos dito no Ti- var~~o uiz pO,derá conílranger as partes ,
t~l~.~. D~ of'áeriz. do Jllizo: na f6rma do pro-· que 'd~-p~nhaõ,naó paífando a quantia de; l
1;~Clar ..1()bre o~ artigós;e p~oce--.lfar delles~ fdfenta mil reis ... , . ,.

.......•
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E111 que caJos Q fenhor da cãufapoderá revogar &c. 41 . f

10 E eíla OrdenaçM5 fe ~ntende fó~ as taes ercripturas, e naó em outras ne
I}l~nte na,$.' )roprias peLfoas, que fizerem nhumas peífoas, pofl:o qfejaó herdeiros.

,

T I T U L '0 XXVI.
Em que cqfos ofenhor da caz1a poderá revogar' o Procurador, 1Íle em ella feito tiver,'

P
Oderá tq~a a peífoa revogar, até contrario, rerá punido) como he conteúdo
a lide fel' conteftada, qualquer no primeiro Livro no Titulo: Dos Advo
Procurador, que tiver feito, e fil- gaâos, e Procuradores.

zer outro, com tanto .que o notifique ao I E depois que o Procurador houver
primeiro Procurador, e aoJuiz:.da cau[a. a lide conteftada, naú o poderá o fenhor
E pagará ao primeiro tudo o qtiver mere- da caufa revogar, e fazer outro, fe elle o
cido no feito,e toda a perda e damno, que contradi{fer; [~lvo fe e{fe [enhor da cau[a
por o affi fazer, e depois o tornar a revo- allegar alguma jufta razaú, porque o affi
gar, o Procurador receber. E iífo mefmo haja defaz.er, affi como fe elTe Procurador
poderá o Procurador até o dito tempo folTe impedido' de tal impedimento, que'
deixar a procuraçaó, notificando-o affi ao razoadamente naú pudeífe [eu feito bem
fenhor da caufa. E em quanto lho naú no~ procurar, ou novamente foífe feito [eu
tificar, [erá obrigado a feguir o feito;e de- inimigo, ou amigo de feu contendor. E
pois de notificado,e deixada a d~ta procu- nefies cafos, e outros femelbantes póde o
taçaô,naó procurará pela outra parte con- fenbor da caufa revogar f~u Procurador,
traria, depois que do fenbor do feito tiver ainda que a lid.e com elle feja contefiada,
recebido algunl premio, ou fabido os fe- poíto que o Procurador o contradiga; e
gredos da demanda. Porque ne!tes cafos, bem affi enl cada hum dos ditos cafos po
ainda que livremente polTa deixar a procu- 'derá o Procurador,depois da lide conteRa..
raçaó, tornando o premio, que houve, ou da, deixar o feito, e a procuraçaó, noti
defcontando foldo a livra, fegundo o que ficando-o ali ao fenhor da caufa, para
houver merecido, llaô poderá procurar fazer ou tro Procurador, que feu feito
pela outra parte contraria. E fazendo o procure.

,

T I T UL o XXVII.

I •,

o Ojficio de Procurador.

parte, ao tempo, que he obrigado, fendo
preiente, ou h"lbedor da [entença, e fendo
caro, em que caiba appellaçaó, ou aggra
vo, pagará á fua parte todas as perdas, e·
damnos , que [e molhar que recebeo por·
naú appellar, ou aggravar.

I E [e depois da fentença dennitiva'
fer dada, r.ecrefcerem ácerca da demanda
(perante o Juiz, que deu a [entença) al
gumas duvidas,ou por via de embargos,ou
por outra qualquer via,poderá o Procura·
dor;que foi na dita inítancia, procurar i{[o
mefmo [obre os embargos, ou duvidas,
que fobre a dita fentença [e moverem,
fen1 mais haver outra nova procuraçaú.

2 E tanto que cada huma das partes
li' . (e..fina..
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ai:2 .' '. Livro terceiro aas Orden- ~ õês , Tit. 28.
fe fina em qualquer tempo,e parte do JUl- os he ..1eiros daquel1e~J que fe f.nou, fejaô
zo, logo ceifa o Juizo, e inítancia de!fe nova nte citados, para faze~nl novos
feito, e ° Procurador; e naó hiraõ os Jul- Procuradores, ou confirmarem r' que pe-
gadores por elle mais em diante, até que lo defunto era já feito. .

.~

-

T I T U L. O XXVIII~

., r

Das pt1Joas, a que he difeJo procurar, ou advoga./!-

N Enhum Fidalgo, 'ou Cavalleiro proceda-fe árua revelia, até queconíl.itúa
{erá ouvido em Juizo, com.o Procurador, que por elle profiga a de
Procurador d'outremJ[alvo por manda. ...'

as pelfoas, que com el1e viverem, e por 2 Mandamos que nenhum homem
feus ca[eiros, que viverem, e lavrarem em poderofo por razaó do Officio , affi como
fuas herdades, e por [eus amos, e mordo- cada hum dosJulgadores das no11às Rela..
mos. E quando por cada hum dos [obre- çoés, ou no{fo V édor da Fazenda, oú
ditos for a Juizo,hirá honef1:amente, e [eul qualquer outro noífo Official daJuíliça,
alfuádas; e manfamente fallará ao Juiz, e igual def1:es, ou mayor, naó advogue,
á parte contraria, allegando com toda nem procure em publico,nem eUl fecretQ"
honeílidade, e tratando o direito da pef- nem aconfelhe, nem diga [eu parecer em
foa, porque affi for requerer. E fazendo-o coufa, que lhe {eja perguntada ácerca de
d'outra nlaneira,o Julgador lhe mande fob demanda 1110vida,ou por mover,ou que fe
certa pena, que .razoada lhe parecer, que poífa mover por alguma peifoaJfem para
[e va logo da audiencia, e naó torne mais i{fo ter noifo efpecial Alvará, nt.:m reql1ei.
a ena; e tornalido, o nao ouça, e execute ra por parte alguma,que demanda traga.E
em feus bens a dita pena. [e algum delles o contrario fizer, manda-

I E os Clerigos, e Religiofos naó mos que naó feja ouvido, e feja fu[pen.
vaó ás audiencias para advogar, nem pro- fo de fcu Officio até no{fa mercê.E if1:o fe
curar por outrem, íàlvo por ii 1 ou pelos naó entenderá nas fuas demandas, ou das
feus, ou por aquel1es,por quem de direito peífoas, a qelles forem fuCpeitos; porque
o pódem fazer,affi como por fuas Igrejas,e por taes, como ef1:es, poderáõ advogar, e
por as pe{foas miCeraveis ,e por feus pays, procurar em Juizo, e aconfelha-los, e re
ou mãys , ou outros afcendentes, ou ir- querer por elles,com tanto que vaô aoJui·
mãos. E quando affi forem ás audiencias zo honeaamente,como acima dito temos.
requerer, e procurar feus feitos, ou da- 3 E mandamos que nenhuma peffoa
quelles,porque o pódem fazer,demandem, requeira algum dos fobreditos no{[os Of·
e defenclaó feu direito honeílamente fem ficiaesJpara procurar por eIIa er.nJuizo,ou
efcandalo, nem arruldo; e Ce ° affi naó advogar fóra delle por efcripto,ou que re...
nzerem, digaá-lhes de no11à parte que fe qu-eira por elle , naú fendo das {obredita6
vaó, e deixem [eus Procuradores. E fe o pe{foas exceptuadas no Paragrafo prece
naó quizerem fazer, naó os ouçaó. E Ce o dente.E requerendo alguma pelfoa algum
Clerigo, ou Rdigiofo for Auétor, abfoI- dos fobreditos, para o que dito he, e cada
vaó o Reo da inílãcia doJllizo;e fê tornar hum dos Officiaes JIor eIIe procurar,advo·
a citar a parte, naô ferá ouvido, fem lhe gar, ou requerer, haverá as penas panas
primeiro pagar as cuaas da primeira inflá· neae Livro, no Titulo: Que nenhum liti...
çia.E fe o Clerigo,ou Religiofo for Reo, gantc tmpetre carta.

,....
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Da.s Procuraçois., e das pifoas, que as naB pódem fazer.

A Procuraçaó,porque aIguem faz Procuraçoés feitas apud aéla; porque'e (las
Procurador, ferá feita por Ta- fe pódem fazer .perante o Juiz pelo Efcri·
balliaó publico, oli por carta vaó,que no feito efcrever,fendo -affignaoaG

fellada de tal fe~lo , que faça fé, e d'outra ,pela parte, pofto que a parte contraria
maneira naõ vaIha.Porêm fe for efcripta,e naó feja a elIo prefente. .,
affignada por niaó de algú Doutor feito em .I' E o,varáó menor ..de idade de qua
dhtdo geral por exame, ou Caval1eiro,ou torze annos, e a feiriea menor de doze,
de cada huma das outras peífoas, a cujos naó pódem por fi fazer Procurador, mas
efcriptos por bem de noifas Ordenaçoés fe deve-o fazer feu Tutor; e o que for de

,. deve dar fé 7 como a efcripturas publicas, quatorze:; e a que for de doze até vinte
mandan10s que yalha, e faça fé, como fe cinco, poderáó fazer Procurador, ha

- foífe feita por maó de Taballiaó, am em vendo para ello aué1:oridade do Juiz do
filas proprias coufas,como nas em que for feito, ou do Curador.: e d'outra maneira
Procurador. E ifio [e naó entenderá nas naõ.

T I T UL o
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Quando lla'Ó Jerá o'Auélor obrigado formar jeulibello por eJeripto.

EM todo o cafo, em qo Auétor de· para fe fazer pordle execuçaó. E illo tu
, . mandar emJuizo quantia,que paf: do, que dito he, fe entenderá naó fendo

fe de mil reis,oll coufa,que os va- fobre bens de raiz.
, lha, feja obrigado dar fua petiçaó por ef- 2. Outro-fi, na demanda movida {~
:'cripto em fórma devida, moilrando logo bre força, roubo, guarda, e depoGtc>, ou
.'efcriptura publica daquilIo,que demandar, foldadas , naó ferá o Aué!0r obrigado for-
fe for cafo, em que por direito, ou Orde- mar petiçaó por efcripto,pofio quepaífe a.
naçaó fe requeira prova por efcriptura.Po.. dita quantia de ~il reis, porêm pode-Io--ha
rêm,fe a demanda for porefcriptura publi.. fazer fe quizer. E no cafo da guarda, de
ca, proceder-fe-ha fegundo diífemos no p'oíito, e foldada, ferá obrigado illo{har
'Titulo: Em que,maneiraJe procederá contra efcriptura publica,quando a quantia for ta·
.os,demandados por eJcriptllras~ manha, em que fe requeira fegundo a fór-

• E fe a caufil , ou quantia demanda- ma das Ordenaçoés.-
,da naõ paífar de milreis,na6f~rá o Auétor . ~ E em todos eftes caCos aqui exce
confirãgido a formar petiçaõ por efcripto, ptuados,e nos cafos,em que a quantia na6
mas pode-la-ha dizer emJuizo por palavra, paífar de mil reis, ou fendo até quantia de
e o Taballia6, ou E(crivaó a eCcreverá no dous mil reis, ou coufa,qwe os valha, tra..
proceífo; e de tal petiçaó naó mandará o trando-fe a ,caufa ante os Corregedores,
Julgador dar vifia ás l"artes,mas ouvi-Ias- Provedores, Ouvidores dos Mefl:rados,
ha, ou a feus Procuradores fummaria- , Juizes de Fóra poílos por N ós,procederá
mente por palavra. Porêm, fe as partes o Julgador furrimariamente fem efirepito,-

• • <..

<]ll~zerem dar prova qO que aíft dilferem,o nem figura deJulzo,fómellte Cabida a ver..
JUIZ lhes dará lugar a i{fo,e o Efcrivaó ef- dade,em maneira que porella poífa julgar"
creverá tudo, e oJuiz, fem d~r vifl:a aos fem a parte fer obrigada vir com libello.E
Procuradores,dará fentença, a qual Ef- fe o cafo for fobre defpejo de caC1s, d~
c.r\v~õ ~~õ tiral;á do proce{fo: fómm-e Iv qualquer 'quantia, ~'qualidade que f~jaJ' Ce
t~rara hu Alvara' affignado peloJu~gaâor , procederá. fummana1ll:ente,.,
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Livro terceiro/das Ordena.çoé;, Tit. 31., e .j.
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T 1 T U' L o XXXI.r-

..

-

f,

Quando o Reo he o'brigado Jat1~ar em Juízo. por nqô pq1fllir hens de raiz.

S".'·Eo.. Auél:ormover.demanda contra o. Juizo fobre a dita contenda, até que fe
Reo fbbre coufa movei, dizendo q determine finalmente.

I . lhe pertence 'por direito, intentando ) E naó dando a dita fatisdaçaõ,fará
.{obre eIla auçaõ real, ou peífoal, e o Reo o Juiz fequeího em qU,a.1quer coufa fU(lf,
llaó poífuir bens de raiz feus, que valhaó onde quer que for achada,que valha tanto,
tanto,como a coufa movei demádada,fen- como a coufa demandacl'\.E naó lhe fendo
do oJulgador para iífo requerido,collfirá- achada,nem querendo elle (atifdar emJui..
gerá o.Reo que fatisfaça com penhores,ou zo, fe aoJuiz parecer que he peífoa, que
fiadores baítantes,que eaará a juizo fobre facilmente [e poderá au[entar para outra
a coufa demandada, e que a naó deíbara- parte, por fe delle naó fazer direito, man
tará até o feito fel' findo por fentença de- da-Io-ha prender, ou entregar a fiadores
finitiva, de maneira. que, fendo a caufa idoneps, que o aprefentem em J4izo a
julgada ao Auétor,lhe poífa logo fel' entre- todo. tempo,que requeridos forem,toman-.
gue fem outra detença, e difficuldade. E do primeiro algum fummario conhecimell
naó fatisfazendo, porá o Julgador em fe- to nos cafos , que por teUemunhas fe pó·'
qudho a coufa derpal}dada,até o feito fel' . uem provar, porque ao menos fe moflre
findo,para fel' entregue a quem pei-tencer. :conjeéluradamente fel' o dito Reo obri-

I E fe no cafo acima dito o Auél:or re- gado ao que lhe he demandado.
nunciar a demanda,ou fe .afaGar· della,hin- . 4 E iíto que a cima dito he do Reo;
do para outra parte, fem deixar Procura- que deve fel' prefo, naó fe entenderá nas
dor para a profeguir, mandará o Tulgador mulheres, por quanto por dividas civeis,
que feja a dita coufa entregue ao-Reo,po- ainda que nellas fejaõ condemnadas, naS
fio que lhe foífe fequeflrada condicional- pódem fel' prefas. .
mente, convem a faber, até que a dita ) E tudo iíto haverá lugar 110 cafo,on•
-demanda foífe finalmente determmada. de o Auétor nunca tiveífe approvada a per-

.2 E. fe algum homem demandai' ou- foa do Reo. Porq fe elle tiveífe feit<? aI
tto por quantia de dinheiro, ou qualquer gum contrato. con10 Reo,porque lhe for
Outra quantidade, e o demandado for peI: ·fe obrigado á dita demanda e.m tempo, q
roa fufpeita, que naó po{fua bens de raiz, -o Reo naú tiveífe bés de raiz, nem fazen
l1em tenha bens moveis,que valhaõ tanto, ,da movei, e o Auél:or foífe di{fo fabedor,
como·a quantia, ou quantidade demanda- l1aó lhe póde pedir a dita fatisdaçaõ, nem
da,porque razoadamente Ce tolha a fufpei- lhe ha por iífo de fer feito fequeílro, nem
ta de fua aufencia, ou fugida, mandará o ·prifaõ,pois o Auétor ao tempo do contra..
Julgador- ao' Reo que fatisfaça com pe- to approvou a peífoa do Reo, fabendo q
nhores, ou fia-dores baftantes, de eitar a era fufpeito de fe aufentar, ou fugir.

" . I

·.T I T UL o XXXII.

,
••

•

Em que caJos poderá o JuiZ c01!firal1gep as partes que l'eJpol1daô ás perguntas,
, . . :. ' 9ue ;lhes fizer' em, jujzp.

. ' •. ' • :- '..' • • L' .... ...,. J

"T'"Odo o Julgad.ol' póde.,. e deve (ao da caufa, fegund'o vir que ó 'Feito're
no'começo da dema,nda, antes quere. ,E pode-las-ha conitranger, que ref..

. qa·lide feja conteílada, de feu p.on ~ó ás ditas. perguntas, pond?-lhes p~
Offieio: ou a petiçaó da parte fazer per- ala ~~~.J.linheiro, 9U ha~endo-as'por revetS
guntas as partes,~ quae.s lhe. bem parecer , pre(~e~, e. procedendo ~ontra eHas nO

para boa ordem do proceífo,ou para d~ci- feito á [úa revelia, fegundo lhe pem pare". .
. : cer,

".If' t

(
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E J ue calos poderá oJuiz conflranger as partes e:Yc. 4;
cer,e a ~u CJ~ldade 'do, Feito requerer, fe naõ do , a qu~l pena lhe he dada, porque ne·
quizerem .. efponder ás perguntas.E no caCo gou a verâade aoJulgador,como diremos
oa força ova poderá tàzer. as perguntas nefte Livro, no Titulo: Do que nega ejtar
em qualquer parte do Juizo. em pojJe da pOlua, que lhe demal1da6. .

I E quando fizer perguntas em feito. ). E depois que a lide for cont.efl:ada·,
crime,ou civel a alguma parte,as fará per- bem poderá oJulgador conftranger algüa .
~nte dous Taballiaês, ou Efcrivaés, hum das partes que contra rua vontade refpon..
qpe',efcreva, c outro que feja pre[ente: e da ás pergun~as,que lh~ fizer,para boa or·
naô havendo Cenaõ hum,faça.~s com elle, dem do proce(fo. Porêm naó as poderá'
e perante duas teíl:emunhas. . fazer ácerca de deciCaó da caufa, Cal lo'no

2 E Ce o Auél:or demandar ao Reo aI- depoimento dos artigos;porque neíle caCo
guma couCa por fua, affi move,J., como de a parte,contra quê os artigos forem ~eltO's~

raiz, e o Julgador perguntar ao Reo,fe a [erá obrigadá de'pôr a elles por juramento
poífue,e clle rerponder que naõ,e o Auél:or dos Euangelhos,como diremos no Titulo:
provar o contrario, ferá logo privado da Em que modo Je fardá os artigos. Porênl'
po(fe da dita coufa,e ferá entreglle ao Au- nos feitos, que [e defpacharcm em Reja· .
aor até que a demanda finalméte feja de· çaó, osJuize~ delles poderáõ em todo o
terminada Cobre a propriedade della; e en- tempo fazer as perguntas, que lhes bem
taó ferá entregue áquelle , a que fOl"julga- parecer. . ,

.,

T I T UL o .
XXXIII.

Das auçoês, e r..6convençoés.
'..

A Natureza da auçaõ,e reconven- convençaó tem outra natureza, convem a
"çaó he, que ambas andem igual [aber, fe o Reo,durante a primeira deman·
pa!fo,e ambas fejaó determina- da,quizer demãdar o Auél:or,naó o poderá

das em huma rentença.Porêm primeiro fe demandar em outro Juizo , fe naó diante
refponderá ao libello do Autlor,e primeiro daqueIle mefmoJuiz,perante quem he de..
ferá conteíl:ado,que o do Reo,e pelo con- mandado: porque naô he juflo que o Au
feguinte todos os outros termos, e autos étor i pendendo a primeira demanda, haja
judiciaes;e tanto que for refp'ondido ao li- de fer moldlado pelo Reo em outroJuizo.
helio do Auél:or, e conteílado,logo fe reC- 3 E fe o Reo quizer d~mandar o Au~

ponderá ao libello do R eO,e a mefma ma- étor diante aquelle Juiz, perante quen1 he
neira fe terá dahi em diante. E quando fe demandado, naó poderá tal Juiz fel' recu
der fentença definitiva, primeiro fefá jul- [ado pelo Auél:or;porque,pois o elle já ef
gada a auçaó do Auélor,e logo arecóven~colheo por Juiz na primeira demanda,
çaó. do Reo, e,m tal maneira que a auçaó, naõ he razaó que o po{fa recufar por ma.. I

e-reconvençaõ ambas fejaó determinadas neira alguma.
em hum tempo, e em huma fentenç.a. 4 Ha ahi taes auçoens, em que naó

I E iílo havera lugar,quando a recon- cabe rcconyeuçaó, convem a faber, con
vençaô for começada, antes que a auçaõ v~nçaó de eíbulho, guarda, e depoíito, e
feja conteílada, ou logo depois da conte- accufaçaó de feito crime,em que aJuíliça
flaçaõ, antes qo Auétor faça fua prova; haveria lugar,poílo que a parte naó accu
porq ie a· reconvellçaõ for começada de- fa!fe, porque' eRas couvençoé~ faó privi
p8is da ·auçaõ conteíl:ada,e o Auél:or tiver legiadas,e naó cabe em elIas reconvençaõ,
dado Cua prova,a reconvençaó perderá fua porque naõ feja impedida a rdHtuiçaó da
~atureza,quantoa dia parte,e naõ andará çoufa eíbulhada, ou poíl:a em guarda" e
Igual paífo,mas cada huma fará feu' depoGto,nem accu[açaó de feito crime.
·<:omo por direito-melhor puder,fetm~ ma' 5 A re.convençaó naó ha lugar, nem

': .aguardar a outra. I fe póde fazer,falvo no cafo,onde elJa he de
'.2 a!Iizemos que a. convençaó , e re- tal na~u.reza I que o J\.liz nha jurif.diçaÔ
J • • -pa
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XXXIV.':
•

do de todo fe naó defcer da dita deman';·
d·a. E fe fe defcer de toda a dell1anda, ferá
condemnado em todas as cuRas fingélas •
E quando o demandador por ignorancia"
ou fimpleza fem outro engano,. e mali-.
cia demandar o Reo emJuizo.mais do
que lhe felr devido, ferá cOlldemnado
nas eufias íingélas , 011 em dobro, fegun.
do a íimpleza, ou culpa, em que forl
achado.. .

I Porêm,fe o Reo provar que o Au
a:01~ conl engano ot"fez obrigar por efcri
ptura publica,oll perante tdl:emunbas,em.
mais do '1_ na verdade lhe devia, fe o Au
étor por tal obrigaçaõ, affi engano[amenre

. feita, demandar o Reo emJuizo, o Reo"
feja abfoluto , ~ffi do qna verdade for de:!
vido I conlO do mais, que pOI." engano fOI
'cct .~entado.E pofio que,depois de cita'-I
do o Reg"[e queira o Auél:or arrepender,.;
liaõ deixará de incorrer na di.ta pÇD~.. li Ce

.' r . ~ álerIl

••

'1 I T 'u L O
. . I

':T'". Odo o que demandar outro eni
Juizo {obre auçao pdfoal por

.' qualquer divida, que lhe deva;
{e demand'ar maliciofamente mais do que
n·a·verdade lhe he devido, vencerá fómen

·te aqueIla part~, que provar fer-Ihe devi...
-da, e o Reo fer·á abfoluto na parte, em q
{e mo!l:ar naú fer obrigado, e quanto ás
cuílas' ferá o.Au6l:or condemnado em elIas
em tre[dobro na .part~, em qu~ o Reo fo~

ahfoluto,por demandar maliciofamente o
que lhe naó e'ra devido;e o. Reo ferá con-'
demnado fómente nas cuitas íingélas da
quella parte,em que for condemnado.Po
rêm, ft~ o Auaor,ant~s da lide contefiada,
fe ~e[cer- de demandar o qaffi pedia mais·
CO que lhe erá devido,pode-lo-ha fazer,[em,
fer conc1emnado em cuílas em dobro, nem
trefdobro, mas pagará as cufias f1l1gé.las,
que até alHforaõ feitas da parte,que ~ou-'

.per á q\Jantidad de que fe defeeo, 'q~al1~ .

Do que demanda emJuizo mais do que lhe Ize devido.

~:6 l.Jivro· terceíto das. Ordenaçoés, Tit.. 3l., é ~
para delIa conheçer,fendo principalmente rá ·cada huma por le,u curfo , onvem fa
intentada, affi como no Embaixador, que ber, aconvençaó fummariame .te;e a.re
na{) póde fer ·clemanda-do na Corte,durãdo convençaó por via.ordinaria,fe~ndofór-
() tempo d~ Cua Embaixada: porê~,fe elle ma de direito. .' , I

~i'hi demandar outrem, poderá ·ahi fer re~ 7 E na caufa da appellaçaó naó ha lu
'Colivindo, fe a reconvençaó for de tal na- gar areconvençaô ; porq~e o Appellante
tureza, e qualidade,. ef:11 que () Juiz tenh~ vai ao Juiz da appelláçaó por neceflídade,
jurifdiçaó para deUa conhecer: .porqtie fe entendendo que he aggravado da fentença'
ella naó <:oube{fe na jurifdiçaõ do J uiz,fé- contra elle dada, e efpera·fer re1evadolpor
do intentada principalmente, em tal caro . appellaçaõ.
naó haverá lugar a recollvençaó por ma... 8 Se dou~ homens fe louvarem em
neira alguma; porque o con[entimento do Jui!lesAr~~tros,quehajaó de julgar, e de
Auél:or, de que he cauíàdaa reconvençaó, i~rminar alguma queflaó entre elles., naó
rra-ó pÔde obrar, onde a natureza da <:aufa poderá o Reo fazer reconvençao contra

.. rra{) foífre q-oJuiz tenha nella jurifdiçaó. o Auétor perante os Juizes Arbitros;porq
.. -6 E Ce oJuiz conhecer d'algum feito, naõ foraó e(colhidos porJuizes por o Au-
em que fegundo direito deva proceder aor fón1ente, mas por vonçade, e confen
fllmma'riamente, haverá entaó lugar a re- timento d'ambos.E por tanto, fe f~ffe pOi"'

. convençaó,fe for de tal qualidade,em que Nós delegado algumJuiz entre·duas par~

furnmariamente Ce deva proceder. E fe a tes de aprazimento,e confentimento d'am..
leconvençao for tal, q~e r~queira couhe- bos., nao poderá a reconvençaõ fer feita
cimento ord'inario;nao fe poderá fazer,fal- perante o ditoJuiz,pois por con{entiméto
vo fe o Reo· renunciar o privilegio da re- d'ambos foi delegado: porque a reconven
convençaó,porque he outorgado,q~e am-:- .' çaó na.q tem tugar, fenaõ quando o Juiz
bas procedaó igual paífo; porq entaó bem he e{colhido por vontade, e aprazimento
fe poderá.fazer a reconvençaõ;.mas anda- fó do Auétor.



·
Dó () '1 delnanda feu. de:vedor antes do tenlpo, aque e.Yc. 4.7

álem do çli},J el~gano' éhtrar fimulaçaó, in- .quarto, Tituló : Dos contratos jiIn,ula
correrá n'as' penas conteúdas no Livro dos.

II

T Ir U L o xxxv.
<--

Do lJue demanda Jeu devedor antes do tempo, a lJue lhe he obrigado.

SE alguma pelfoa citar outra, e der
petiçaó por efcripto,ou por palavra
contr8 ella, antes de vir o tempo,

ou condiçaó, em que lhe he Qbrigado fa..
zer, ou pagar alguma coufa ( quer o Reo
pareça em Juizo por fi, ou por feu Procu
rador, quer naó); tal pe{[oa naó lerá rece
bida emJuizo fazer tal demanda: e paga
rá ao citado as cufias em dobro, que lhe

fez fazer. E fe, depois que o dito tempo,
ou eondiçaó vier, o quizer tornar a de
mandar por o mefmo, naú ferá a i{[o reee
bido,fem primeiro pagar as ditas cuítas, fe
já lhas naó tiver pagas. E álem diíto, ha
verá o Reo todo aquelle tempo, que fal
tava,para héJ.ver de fer demandado, quan
do o Auélor primeiramente o den1andou,
COm outro tanto.

T I T U L ,o XXXVI.
Do q~le demanda o que já emji te"m.

SE alguma pe{foa for obrigada a ou- quizer defcer do qaffi pedia, qjá em fi ti
tra em alguma divida, e lha pagou, nha,pode-Io-ha fazer fem pena alguma,{ó"

, toda,' ou parte della, e o que a rece- mente pagará as cuílas em dobro á parte,
beo, demandar outra vez o que tem já re- qlhe fez fazer,até fe defcer da demanda.
eebido,e lhe for provado;feja o Auélor CÕ- I E poíto que no fim de fua auçaú,
demnado qtorne ao Reo em dobro tudo ou petitorio do libello, depois de declarar
o que já delle tinha recebido, com as cu- a COUfil certa, que pede, proteGe, ou diga
fias em dobro; ou fe lhe ainda he devedor que levará em conta tudo o qo Reo mo
en1 alguma parte da divida, defconte-fe- {lxar que tem pago, mandamos que a tal
lhe della o dito dobro, fe aquillo que lhe claufula,ou protefiaçaõ o naó porra efeu
ainda dever,paraiífo baftar; e naõ abaítan- [ar da dita pena do dobro, e cuítas, fe [e
do,pague-lho o Auélor por feus bens. Po- achar que na quantidad", certa,que decla
rêm,fe o Auaor,antes da lide cótefiada,fe rou, pedia o que em fi tinha.

-

T I r U L'O XXXVII.

t.

Que os devedores, a que El-Rey der eJpáço, dem./iallça a pagar as dividas.

U ando dermos algum efpáço do,e tenha bens em abafiãç~ para a divida.
aos devedo~s,ou aos litigantes I E fendo o devedor, que impetrar o
(,o que naõ faremos (em ju{la efpáço, já condemnado por fentença, que
ca.ufa, e por tempo hqnefio, e paífou enl coufa julgada,poder-fe-ha fazer

razoado), o .devedor,qüe tal efpáço impe- por ella execuçaõ nos bens do fiador,aca-
trar, l11aó gozará delle, fem dar fiança ba- bado o etpaço,naõ fendo achados em aba
.flaute emJuizo, ou penhores para fegu- fiança bés do principal devedor, fem eOil
rança', e pagalnento da divida,acab~ o tra o fiador fe ordenar outro proce{[o,mas

f ef~áço: a qual fiança Cerá obrigad~~r,~, [ed citado, e ouvido fummariamente [em
tanto que pela divida for requerido; e naõ outro eí1:repito, nenl figura deJuizo. E

I ~ ferá l~l'ó~~ado,de a dar, pano ~ feja abona- fendo o devedor já penh ,rado ao t.empo,
.e..-



po que impetroll graça del-Rey, para. na'Ó fel' demandado ate certo tempo, CO/Jlf1

z1ará del/a contra ji.

•

XXXVIII.TITULO
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48 Livro .terc.eiro das OrdenaçO'ts, TIt. 37·)..e r8<

que lhe dermos o dito efpaço,fe guardará com muita razaô ,~er'juaa c, J($l.
o que di[femos no Livro fegundo,Titulo: 4 E peIo mefil10 modo, fe evedor
Da ordem, que tera'Ô os Sacadores, e7c. for obrigado pagar a feu credor tempo

2 E quando o devedor, que impetrar certo, Nós lhe pod~remos tolher aquelle
o efp~ço,naó for ainda por fentença con.. te,mpo, e man.da,r que pague logo,naõ fen
demnaclo, o que fiar,. para o devedor po- do o efpaço mUlto grande; porque fendo
der gozar do efpaço, naó ferá executado muito grande, naú o tiraremos de todo,
por tal fiadoria, fem que o devedor impe-- mas pode-Io-hemos abbreviar,e tirm:-,l~lle

trante feja demandado,e condemnado por a parte,que nos pareça que por alguma j~

fentença. E naó fendo achados ao princi... fia caufil fe deva tirar.
paI devedor bes para fatisfaçaó da divida, 5 E quando houvermos por noifo
poderá fel' demandado, e executado o fia- ferviço efpaçar geralmente os feitos, e
dor, fendo primeiro condemnado por fen.. demandas d'alguns, que fOrelTI á guerra,
tença por via ordinaria, affi como qual.. ou em armadas feitas por no(fo mandado,
quer outro fiador de contrato. naó feráó obrigados dar fiança.

) E fendo algum devedor por razaô 6 E naó fe entenderá taes efpaços fe..
de contrato, em que tenha renunciado rem concedidos nos feitos,que a Nós per..
qualquer efpaço, ou graça, li de Nós hOll- tencerem,nem em os que forem findos por
ve{[e impetrado, ou ao diante impetra{fe, fentenças, nenl e·m os feitos das f~rças ,
na5- poderá gozar do efpaço,poíto que de- roubos, guardas, depoíitos, foldadas, jor..
pois da óbrigàçaó °impetra[fe,falvo fe na naes de fervidores, nem em os f~itos, ~ue

carta do efpaço,que lhe outorgarmos, for os devedores trOuxerem com outros, qlle
feita expre[fa ll1ençaó da dita renunc~açaô, nos forem fervir nas ditas armadas ,_ ou

"e fem embargo della mand~rmos que o guerras, iàlvo fe expreífamelltc for deda..
ünpetrante goze do dito efpaço; ° qual rado que o tal e(paso haja tambem lugar
naa entendemos dar em taes cafos, f~naõ nos ditos cafos.

Devedor, que impetrar de N 63
graça, porque geralmente naô
poífa fel' demandado por feus

credores até certo tempo, naó poderá de
mandar devedor {eu algum,durando o dito
tempo;porque elle deve u{ar com feus de-,
vedores do direito, que·impetrou contra
[eus credores. E ifl:o haverá lugar, poGo
que eIle naú ufe de{fa graça,que affi impe
trou, porque naô foi demandado por algú
fel.l credor, durando" o dito tempo; e por
cõfegllinte naú u[ou della,porq lhe naó foi
neceífario,' por naó vir cafo, em que della
pudeífe ulàr. Mas no cafo, em que ° que
lmpetrou a graça ao tenlpo,que começou
a demandar feus devedores, já tinha dei
xado de uf:rlr della,por a renunci?r ex.pref
famente,ou porque,fendo demandado por
{eu credor, refpondeo á demanda~~ pagou
~ divida"naõ ql~rendo ufar do efpaço, que_. .....

tinha, poderá livremente demandar feus
devedores,durando o tempo da graça;enaô
ferá obrigado- u[ar della contra fi,pois riaõ
quiz uÜu' della por fi contra feus credores.

I E fe o devedor impetrar a dita gra
ça contra hum o,u contra certos feus cre..
dores, u,fará delIa contra fi em as dividas
fómente,que lhe deverem aquelles,contra
quem elle a impetrou.E querendo elle de
mandar cada hum delles durando o tempo
de fua graça, naô terá recebido á deman
da, em outra tanta quantidade, como for, .
aqueIIa,que elle deve, fobre que llupetrou
a dita graça. '

2 E iflo que di to he no principio deíle
Titulo, havenílugar nos cafos, em que o
d or impetrar a graça, e a [eu reque
rim r-' e pctiçaó lhe for outorgad~;por"
Gue,fendo outorgada rcm feu requenmen~

to, aíTi com fe por c~Hlfa da gue.rra,Ol1 de
" ~.1gum~

•
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·1
Do que it: gtrou graça del-R,!y para naó fer den1andado e:Yc. 49 ..

alglID1a arn . a ~e. ~ s geral erpaço aos' algum modo aprovar, e confirmar;u{(.tn~. o

qt1e. em e folfem em ~9das {uas dividas, do della; PC?rque entaó lhe empecerá, co;'; .
e demando s por tempo certo, poderáó os mo fe elle mefmo a irnpetraife. E o Procu- "
t~es deve ores, a que tal efpaço geral for. rador, que a tal graça fem efpecial man
dado "demandar nelle (eus devedores; e da~o impetrou, ferá obrigado u[ar delIa
naó feráõ obrigados u1àr do dito efpaço. contra fi me[mo , affi como fe a houveÍfe
contra fi, fe elles naó ufáraó delle contra ~ irnpetrada para fi ..
feus crédores,quer por naó quererem,quer 5 E Ce o devedor,que impetrou e[pa-
,por naó poderem,nem vir cafo,em que lhe . ço,que naó. polra fet detr:Jandado até certo)
falTe neceÍfario u('1.r de tál ~fpaço,que fenl tempo, tiver dado fiador ao crédor, na5 ,
{eu requeriméto foi outorgado contra [eus o aproveitará ao fiador a tal grasa, por fer
credores. E ufando elles do efpaço contra pelToal, e outorgada á p~lTo'a do devedor.
[eus crédores,poflo_que feja e[paço geral, e naó póde palTar a outrà peíToa, e deve
e [em feu requerimento outorgado, [eráô o fer imputado âq: devedor,que a iiúpetrou,
obrigados ufar deIle contra G, e naó feráô , porque naó fez.· em ella mençaõ do fia-
recebidos a demandar [eus devedores,du- dor. '.
rando o dito efpaço. o I 6 :B pofio que a' graça affi impetrada.,

}' E fendo caro, que o Tutor, ou Cu- " na5 palTe fegundo direito. aos herdeiros do
rador de.algum Menor, ·ou d~fafi[ado, ou . impetrante,por fer privilegio, pelfoal, que
d~ q~lalquerout~'o,que for regido por Tu- . naó pa{fa da peífoa)que o impetra,paÍfa po- .
tor, ,ou Curador, impetrar para cada hunl . rérp a pena deRa Ley, affi' aos herdeiros do '
dos. fqbreditos a dita graça, naó lhes em- , impetrante, como daquelle,contra qué foi
pecerá elTa graça para ferem obrigados impetrada, affi como fe. os herdeiros .do
ufilr' della contra G, falvo em quanto lhes impetrante quizeiem demandar alguns de-,
trpuxe{fe proveito com effeito,e mais na5. vedares daquelle,q impetrou a graça, naU.

4 Outro-G, fe algum Procurador os poderá5. demandar durando o tempo da
fem auél:oridade exprelTa, ou efpecial man- graça,affi como elle me[mo impetrante,~
dado daquelle,cujo Procurador for 7 impe- vivo fora,os naô pudéra demandar.E pela
trar rémelhante graç~ para aquelle, que o me[ma ra~a5 o impetrante naó poderá de
fez Procurador,naõ empecerá á peíToa,em mandar, durando ° tempo da graça, os
c~J~ nome for impetrada, nem ferá obri- her'deiros ~aquelle, contra quem a irnpe
gado u[ar della c,ol1tra G/alvo [e a elle por trou.

,,

T I T XXXIX.
Do que tr'!fpqjJa em algum poderofo a couja, ou ()'direito? que 12ella tem.

S·E algum tiver auçaó re41, ou pelToal defofo por razàõ do Officio , por dar a feu
contra outro,e antes da demanda co- ' adver[ario mais duro contendor, perderá

. meçada,a ceder,ou trafpalTar em aI- o direito,que.nella tiver,e ferá appliçado a"
gur:rr poderofo por taza5 do Officio,perca feu adverfario. .
toda a auçaó , e direito, que nella tiver. E 2 E (e a ceífaô,ou ti'a(paífaçaô da au
o que a dita ce{faó fiz~,e °a que for feita, . çaó for feita em pe{foa poderofa, naó por
nunca já mais poderá5 ufar d~ algum direi- ra~a5 do Officio·, n1as por .qualquer outr~
to 'o q~e nelJa tiverem, porque tódo o ha- razaó, affi como Cavallaria , QU outra di~

Vemos por perdido. E álen1 diaó, ao Df- gnidade, ou privilegio, mandan10s que
fici.~] no{fo, que tal coufa fizer, daremos ~ . aqpelle,a que tal ceífa5,ou trafpalTaçaó fo~
pel~a~· que ~charmos que por direito :fl1.e~ feita, na5 polTa della ufar , 'nem feja por
.reée. ell~ recebi~o á demapda;e o ,que a fizer, fa'l!

I" ,I E pela mefma maneira, (e,. d'0r~_ ça fua demandã, fe quizer, afft como a fa
r, fUldol' de alguma coura, receando fi r por ria antes de rua ceífaó t porêm naó a po-

rÇ dIa de~andado,a trafpaífar enl algum po- derá fazer, {enaó por Gme.fmoj, e u.ao fer~
o,Lnl III. G rece-

I..



;0 Livro tel·ceiro das Ordenaçoés. Tit. 39.) e
recebido a elIa por Procurador;porque iíto Officio, tal ceífaá, e tr~fpaÚ aó nac> va..
lhe damos por pena por a ceífaó, e traf.. lerá de direito;e aquelle a quer 'f feita,naô
palfaçaó, que affi fez enganofamente ao poderá deIla ufar , por fer feita" nganofa
poderofo por defraudar a outra.parte,cui- mente para damnificar a outra parte,dan
dando de lhe dar duro adver[ario , porque do-lhe adverfàrio com que naô pudelTe al
{eu direito foífe damnificado. cançar direito, ou o alcançaífe com gran-

J E fe algum efperando, ou recean-· de trabalho;e fem embargo da dita ceífaô,
do fer demandado por auçaó real, ou per- e tra[pa{façaó, affi feit~ , poderá o Auél:or
{oaI, cedeífe, ou trafpalfaífe a coufa pof.. demandar o que eítava em polTe da coufa
fuida, ou o direito,porque fe entendia de- trafpaffilda, como [e a tra[paífa~aó naó
fender, em alguma petroa poderofa [em foífe feita.

T I T UL o XL.
Do fJue nega ejlar em pojJe da cOIJja, que lhe Jemal1da'Ó~

. .

SEndo algum demandado em Juizo
por auçaô real por coufa, que pof..
fua,e fendo perguntado peloJuiz,fe

eftá em poffe delIa , o negar, provando o
Auetor, como elle eítava em po{fe della ,
logo [em outro proceífo, nem libello,nenl
conteítaçaó refá privado da poífe da dita

:coufa, e [erá trafpaífada ao Auél:or ; e fe
o Reo quizer haver a coufa, ferá feito do
Reo Auél:or, e do Auél:or Reo. E iíto foi
affi dado por pena ao Reo, por negar ao
Juiz poífuir a cou[a, e lhe fer provado o
contrano.

I E i{lo haverá lugar,quando o Reo
negar emJuizo poífuir 4 coufa,e o Auélor
lhe provar o contrario; mas fe o Reo,de
pois que houver negado polfui-Ia, antes
lJue o Auél:or prove o contrario,confç{far
eítar em poífe della,naó haverá a dita' pe
na; porque,pois o Auél:or foi relevado de
dar prova, naó Ce póde com razaú aggra
var, por o Reo fer relevado da pena: po
·rêm poderá o Au6lor,fe quizer , dizer que
naó quer aceitar a confi{faó affi feita pelo
Reo , e que quer dar rua prova, como o
Reo a poífue. E recufando o Auél:or de
aceitar a dita cófiífaó,o Reo Cerá privado
-da poífe, conlO dito he. E fazendo o Reo
confiífaó, depois que o Auél:or tiver pro
vado,como etl:ava em poífe da coufa, já a
tal connífaó lhe naó aproveitará,mas fefá
privado da dita poífe.
I 2 E no caCo, onde o Auélor tivelre

• •
••

provado,como o Reo efl:ava em poífe da.
coufa,.e o Reo diífeífe,e allegaífe fer fua,
oiferecendo-fe ao provar logo [em outra
dilaçaó, já a tal razaó lhe naó aproveitará,
nem ferá recebido a ella; porque eíte caro
em direito efpecialmente he privilegiado,
affi como o cafo de eíbulho, onde a tal ra·
za5 [e naó recebe, mas o dbulhado antes
d'outra coufa he refl:ituido á fua poífe,de
que foi efbulhado.

3 E depois .que no cafo acima dito o
Auél:or for entregue da poífe, fe o Reo
quizer provar, como a coufa he (ua, e lhe
pertence de direito, ferá recebido a iifo
em novo Juizo, e fer-lhe-ha feito cumpri
mento de direito, e poderá ainda em eife
novoJuizo mudar a negaçaõ fobre apoífe,
e dizer que dl:ava em poífe da coufa,fe fe
entender ajudar da poífe, por dizer que a
pqífUlO por muitos tempos com algum
titulo,de que fe POH:1 caufar pre[crip~aõ,

por confervaçaó de todo feu direito, ou
por alguma outra razaó, de que fe pofr~

com direito ajudar: porque, fem embargo
que feja em fi contrario,pode-Io-ha fazer,
pois que osJuizes faó diverfos, ainda que
feja entre as mefinos pe{foas ; com tanto
que allegue jufta razaó, porque [e mova a
revogar a dita confiífaó, affi como al1e
gando ignorancia cór..ada,por caufa de al
guma juíta razaó, que houve, a naó faber
que poífuia a dita couCa ao tempo, que.
ne~ poffili-Ia.

1fITV", I
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Da rejlituiçaô, que Je dá aos MellOtts de vifIte cinco CtnzOS contraJentcllçO$ .

. .':. ' " injlfjtas, e CO~i1? devem Jer citados, . ,~

SE contra algum Menor de vinte cin· ' direito remedio otdinario ~ para' em todo
\ co al1110S for dada injufiamente al- tempo dizer que a (entença, contra elle

. guma fentença:. affi como fe os dada,he n~nhum~. E por tantq naó lhe fe-
'atlos do proceffo forrem juftamel1t.e or- rá outorgado outro remedio extraordina.
denados,e por ,eIles o Menor naó recebef- tió, como h~ o beneficio da reftituiçaQ,
fe aggravo, e fegundo os mtrecimentos qpe he outorg~do aos lVlenoi-e~ no damno,
do proceffo houvera de fah~r ~fenté,ça por que recebêr~.õ p.or Gaufa de rua m~nor

elle,·e fahio contra elle,pode.rá pedir refii- idade. .
tuiçaó contra a fentença ; a qual lhe lerá ,} E q~1af?do a auçaõ for real, poGo'
concedida, e por ella tornado ao eaado GueoAuél:or feja metido em poífe da cou..
em.que era, antes da fentença fer contra fa dema~dada,poderá o Menor ufar:do be.
elle dada. nef1cio de,reftituiça~, e.haver· emenda' do

I E bem affi onde o Menor foífe lero, darrino, que por culpa, ou negligencia de
e damnificado ácerca dos aaos do pro- feu Tutor, ou Curador receber, por feus,
ce{fo, affi como em interloclltoria contra bens, ou ~oJuiz,qQe tal Tutor, ou Cura-
clle dada, da,qual.nunca appellou por fi', dor deu. .
nem por outrem, ou deixou, d~ allegar al- 4 E fendo pedida reflituiçaõ por ar... < -

guma razaó no feito, ou deixou de dar rua gum Menor contra alguma fentença,dada
-prova, a qual [e déra,ou allegára,houver.a contra elIe, oti pedida contra alguns a
:vencimento delIe, em dtes cafos, e ém ou~ aos do proceífo,porque a{entença mere·
:t:ros.{em~lhantes , ferá rel1:ituido fóm~nte ceffe por confeguinte fer revogada, tanto'
:~o aél:o , em· que affi foi lefo, e recebeo que a refl:ituiça,ó a Nós for pedida, e {o.
damno , e naú contta afentença: porque bre eno mandando tomar informaçaó , ou
a fentença em tal caCo. foi.dada fegundo forpedida aosJuizes,a que o conhecimen
ps merecimentos dô proceífo,e affi o Me- to pertencer, e elles tivérem deferí~o á
nor naó recebeo damno della,mas fómeJ}- petiçaõ ~ ou embargos, mand.ando que a
te dos ~élos precedentes, e por tànto con.. outra parte c9ntrarle, logo ferá efpaçada
tra elles fenl·refl:itl1ido. A qual reftituiçaó a execu~aõ da.dita fentença, {e ainda naó

.feita contra elles ,ferá por confeguinte for feita, até que a quefl:aõ da refl:itl1içaõ
emendada a fentença, porque toda a fen- feja de todo finda,e deíembargada.E quã..
tença deve fer. dada fegundo os aétos do for achado qile lhe ha de fer denegada,
do proceífo, e"o que por as partes for alle- far-fe-ha a .execuçaó fegun~o fôrma da
gado, provado, e conf~{fado. fentença. O que haverá lugar, qu~ndo a
. 2' E tudo ifl:o,que dito he, haverá lu- reíHtuiçaõ for 'pedida em nome d'algum
gar no cafo ,onde o Menor l:lOuveffe tra- furiofo, _prodigo, ou mentecapto, ou por
ta~9 t9~<? [eu feitG p01" feu Tutor, ou Cu- alguma peffoa,que conforme a direito go
raçor ,...~!,l~a q~e ao tempo da publicaçaó ze do beneficio da r~fl:it~içaó.

,da, fY!'~-egça naó foífe tprefente; porque, fe o . 5 E H1Q l1aó haverá lugar, quando a
Jeito.fo(fe tr~tado por elle mefnlo fem au- refiituiçaõ for pedida maliciofamellre pa
d:oridade do Tutor, ou Curadçt, a [en- ra dilatar a execuçaó,oü quando for pedi
tença dada contra el1e rerá por direito ne- da por algum caCado por teCpeito de rua
nhu~a; e, affi l~aó fe'rá nec~ffilrio re!Htui- ' nlulher. fer Menor ; porq~e em taes caCos
çaõ cOntra ella,po.t:que regra .geral he que, naó ferá dilatada a execllçaó por caufa da
ao que tem remedio ordinario no J le re- refi:ituiçaó affi pedida., mas ferá logo a fé.
quere, -naõ lhe ferá dado, e outor~do re- tença executada,dando primeiro o vence
medio extraordinario;porque,onde"o Me- dor fatifdaçaó folemne con1 penhores, Otl

Jl0r naó he legitimamente defefo,. tem por fiadores bafl:antes,que,[e~)do o. ~1:enol" de-
LI-V. III. G 2 t .'
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Si Livro terceiro das Ordenaçoés, Tit. 41.
pois achado leCo 1. 4-e modo que rpereça Auélor, naõ fera qlt"INJ·Itl'L.

haver o dito beneficio de reílituiçaó , ',e a mas o {eu rutor der,na dará po le,e Va·
dita fentença por algum modo deva fer lerá oJuizo fem procuraçaõ do 1\ ellor. E
rev6gada,po.(fa Q, Mel}or. cumpri4a,mente' fendo o lVlenor mayor de quatorze annos;
haver f<ltisfaçao de todo [eu dir.eito, e o' entaó lerá necdfario (poílo que [eu Cura..
eff~ito do beneficio de reftituiçaõ affi ou- dor queira fazer- por el1e a demanda) appa·
torgado. " ' " .', tecer el1e Menor" em Juízo'; efazer"Teu ;~<

6 E em todo cafo, que o Menor fe Procurador com ailétoridade do Curador,
diga lero por algúa fentença,ou por alguns ou do Juiz do feito, ou noífa,a qualbaftaJ.
aétos.'do proceffo, que fe tratarem;antés rá íem outra procuraçaó do' Curador; e'
de fel' de idade cumprida de vinte cinc? naô tendo Curador, oJuiz, que da caufa
annos, deve pedir a reílituiçaó até idade" houver'de"~onhecer,o notificará aoJui'z
de vinte cinco annos,e mais quatro annos, dos Orfaõs para lho dar,e' com fua pro~u.

Gue faó vinte nove; porque aquelles qua':' , raçaó ,'o~' a'uéloridade feguir fua de'tnan.. "
tro lhe faú outorgados álem da legitima, da.E'fend<? d'Qutra maneira oJuizo trata..' .
e cumprida idade, -para pedir a dita rdl~ 'do em qualquer dos cafos deíle. Paragrafo,
tuiçaú do que affi fez antes dos vinte cinco" os taes 'aétos, e fentenças por'el1es dadas
anl1os;e naQ a pedindo ao dito tempo,naó .feráõ nenhumas. E ifto fe naú , entenderá
a poderá mais pedir, falvo fendo no di~o' no Menor~ 'que 'irilpetroú de Nós graça,
tempo impedido de 'tal,e tal> legitimo im- .para ler- hàvidd por m'ayor,ou que for ca" "
pedimento, que a-l1aõ pudeífe'pedir; por.:.' ,fado, fendo'de vinte anllos;' porque eíles "
que entaó ferá provido, fegundo for acha- 'raes faó havidos'por mayores.
do par direito que o deve fer.A qual reai- 9 E ),10S 'ditos caros, pofio que tenha
tuiçaõ poderá pedir perante Nós por fim- Tutor, ou Curador, ferá dado juramento
plez informaçaô,ou perante os Juizes Or- ao {eu 'Procurador, fe'a tiver, que bem, e
dinarios,ou Delegados,que o feito princi- ·verdadeiramente procure por o Menor. E
palmente de(embargáraô. E fe osJuizes, 'fendo O' feito tratado á' revelia d'algum
C]ue déraõ a fentéça, forem Compromiffa- 'l\tlellor, ou de (eu Tútor ,. ou Curador, o
rios, (eja pedida perante Nós, ou perante Juiz da caufã dará hum Procur~dorda fua
os Ord'inarios deífe Lugar,onde e{fe feito audiencia, que'lhe melhor parecer, Pro- .
prinçipahnente foi de[embargado. curador á lide, e lhé dará juramento , qiIe

7 E as reflituiçoés,'que Ce concederem bem, e verdadeiramente p'rocure a 'califa; J

aos Menores, ou outras pdfoas, que 'con- o qual Procurador haverá informaçao do
forn1e a direito gozaõ -do beneficio da reíli· 'Tutor, ou Curador, que o Menor tiver,
tuiçaó, naô Ce concederaó (cnaó nos ca- ou lhe Tor dado, e defenderá o Menor o
fos, ena fórma,C]ue o direito nlatida: nem melhor que pnder. 'E fendo o fdto tratadó
outro-fi [c-concederá em caÇo alguni mais~ , {em lhe [er dado Curad9r' alide na fórnla
que huma fó refiituiçaó. ,:' ' ,fobredita, feráõ 'os atlos , e fentenças, pr-

g E. m,andamos 'que , quando fe hou~ los ditos atlos dadas, nenhuma's. E'naõ
ver de trat,ar emJufzo algüm"a'caufa civel, -vindo o Tutor, ou Curador para dar in
ou crime de algum Menor de vinte cinco formaçaó. 'ao Pro'curador, e por iffo' fe der
anHOS, fe o dito ]Y[enorfor Reo', e ainda' . fentença contra o Menor, pela qual fe '.
naú paffar de quatorze,annos,{enqo varaó,' requeira execuçaú , mandarpos qu'e a exe· .'
ou de-doze; fendo femea ,feja citãdo {eu cuçaó da .(entençacaffi' dada' fé faça nos
Tutor,{e o tiver;e naô o tendo;o que qui..' ,"bens do tal Tutor,ou-Curador, e naó nos
zer dem~l1dar requererá que lhe (eja dado, .. ·' bens do Menor.' E liaó tendo o Tutor, ou
para °citRr,e naú rerá neceiTario fel' o Me~ Curador bens,em que fe a execuçaó poffa'
nor citado.E fendo mayor de quatorze an- fazer,fé fáçanos bens do Juiz,que: tal Tu
nos,ou a femea de doze,ferá citado o mef.. . tor, ou Curador deu. E naó tendo o Juiz,
mo Menor,e mais [eu Curador,fe o tiver; ou fe .s' herdeiros ({e já for fallecido)bens, ,
e naô o tendo, o m~(mo,que o quizer de.. m que{e"a execuçaõ po{fa fazer, entaó'.,
rnanciar,lho [atá dar. E por o mefl11'o lnodo, " fe faça Íl0S bens ,do Menor,f1cando.]he rer- f'

,qualldo o l\1enor de quatorze.. annos' for, ,guardado feu dÍreito, pará poder 'R~d'ir re;'
~ I '~fiituisa()
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Do tCa. 1 enaf de vinte cinco annos ; que impetroll graça eYc-., '.SJ

flituiçao ~ ."?1 e '1l1!1 t que por direito ~11e beQ por culpa, ou iH~gIigencJa de [eu Tu
he outOl~bdda, e ,ffi para' poder haver tal', ou Curador,por feus bell~,ou do]uiz,
emenda, ~ fatisfaçaõ do damno, que rece· que o deu, ou de feus herdeiros.

,

TI TU L
'..

.. .
Do .Oifaó lneJlOr' de vinte cinco 01111,OS', que impetrou graça' dé~•.Rey! para Jer

. • • 1 havido por lnayor. .

T.A~~to'qu~ o. O~:faõ ~ar~ó chega~' preíTa~enté for declarado· que o Menor
.. '. a vi.nte .annos, e a, femea a· de· poífa livremente vender, ou apenhat os
- "'; zoiro, .logá podem impetrar .bens de raiz,como fe foífe mayor de vinte

'n~ffa.C~rtá ~.~ gr~ça paífada pelqs Defem- -cinco anpos ;:porque em cada l1um deáes
bargadores do.~aço, pqrque lhes fejaõ en·, cafos ferá o c.ontrato valiofo, e.naó po'de
tregue~ feus bens, e hajaó delles livre, e rá já.mais.pedir· refiítuiçaõ da venda, ou
cu nip'rida ,a'dmÍI-iiílraçaõ ; ,e pa~a lhe$ fer apenhamento, que deIles fizer, depois da
paa:1da" t(~ráó ~ertidaô pqr inflrumento graça impetrada,pe1o beneficio da reílitui
publico qoSJ l1;izes do Lugar, .onde elles, çaó,que·por direito he outorgado aos Me
Menores forem mpradores,e .tiverem [eus nores, qúando faó lefo.s.
bens, e1'!l' qué venhaõ perguntadas tene- 3 E havemos por bem, que, Ce o que
munhas dign~s d,e fé, que digaó que fa- -impetrou graça,porque foi havido por ma·
bem qt,le tem (Ifo, e diCcriçaõ, para pode- ,yor, ou o que for cafado, fendo d~ vinte
rem.reger,,~, adminilhar fel~s bens. E [em anno~;(como diífemos no Titulo: DoJuiz
trazerem 9 tal infl:rumento naó lhes ferá dos Çhfaos) litigar emJuizo fobre quaef
cuncedida a dita Carta. quer bens affi nlpveis , como de l"aiz , naó

I E impetrando algum Orfaõ me!10r ·Ce poífa no ditoJuizo refiituir, nem con..
a dita g~aça '. ~ahi em diante ferá havido tra os aélos" nem contra a fentetlça , nem
por mayor de vinte cinco annos,de man~i,:, '. annullar os aél:os, ou fentença, pois nao fe
ra que, ainda queJeja achado fer lera por póde dizer que litigou fem auélorídade
caufa de f~a íi.m·pleza em algum contratQ de J ufiiça~. -
por e.ne. fdto, depois da dita Gart~ lheJeJ;' 4 Porêm, a mulher caCada com hóa
concedida, naó ferá refiitu:ido a~ darpno ,. mem,que pa{[ar de vinte annos, Ce elIa for
que recebeo e~ o cQntrato " por fer feito ...Menor de vinte annos, e for lera, affi no~
ao t~mpo,~ .que já he havido p.or mayor; . contratos, como nosJuizos póde pedir
porqu~e a idaqe, que 'lhe faltava p~ra cmp- reflituiçaõ, e fer-Ihe-ha concedida,e apro..
primento ·dos vinte cinco annas, lhe foi veitará ao marido; affi como Ce eIle folfe
furprid~ pela graça, que affi imp~trou~ Menor de. vinte anuos: e pelo mermo mo-

2 E ainda qu~ algum Orfaó de.Nó~ .. do fe a mulher'for Mayor,e o marido Me.
impetr~ a ,dita graç~ en1 idade de vinte an- nor, e·o marido fotre reílituido, a refiitui..
nos, ou de dezoito, como ~lto h~ , fe ~l1e çaó aproveitará á mulher.
vender,' ~lhear,. obrigar , .o~ em.penhar· 5 E a tal graga affi impetrada naã
bens ~e r21iz! que. ti~er,ou parte .delles, tal aproveitará ao impetrante, a que foi aI..
venda, al?ea~aõ, ,obrigaçaó ,.ou apenha- gUOla coufa promettida,dada, ou deixada
mento (era ilenhum de nenhum valor, affi em contrato, ou teflamento, ou por outra
como te naó. houveífe impetrado a. dita qualquer maneira, para a haver, quando
graçà; porque.a graça,por Nós outorgada fo~e de cumprida,e legitima idade;potque
naõ f~ ,efl:ende.a alheaçaõ , ou obrigaçaó, naõ póderá haver a coufa affi promettida;
ou apenh~mento affi feito dos bens de raiz, . ou deixada,até que haja verdadeiramente
falvo fe for feito por auaoridade deJufH- a legitima, e cumprida idade de vinte cin-
~a, ou D:~ grà)a por Nós outorg~a ex- o anllOSl'. .
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Do juramento de Calumllia.

T.. Ánt~, qu.~ em qualq~er feito a ~-tos; e qúanto :em eIles .for, naú deixar:Hí
lide for' conteftada, logo o Juiz . por feu faber, e diligencia coufa algumal '

. . de (eu Officio fem ou~ro re,que- porque. o dir~i~o de [~laS par~~s p~1E~ ~e)

timento dàS partes dará juramento ·de .. , recer;' nem allegaráó pór fi, nem lhes da..
Calumnia affi ao Auélor como ao Reo;o ráó confelho , qúe alleguem., ou pr?Ye~

·qual Juramentá [~rá ~riivé-rfaIpata ~odo o c~u(a , . ou raz,aó,porque a q~manq~ Cem
feito. E o Auélof jurará quenaó móve a individamenteprolongada,oupa par~e'con.

"demandà com tençaó maliciofa,' mas por traria darnnificada.E eíle.juramentpf,!,ráó
entende'r que te~ jufta razaó para a mo.. os Procuradores. das partes em (eu ''l1OIne,
ver, e profeguir até fim. E o' Reo jurará como Procl,lrador~s,, .álem do jurament0~
que juílamente entende defender a demã- que fazen1 ~s .partes principaes .. , .
da, e naó allegará, nem provará em elIa ) E fe'as partes principaes naó forem
toura alguma por malicia,ou engano;rnas prefentes', poderáó ·os fcus Procuradóres
que verdadeiram,ente'fe defenderá fempre fazer:os ditos juramentos em nome dellas,
até fim do feito,fegundo fua confciencia. .referi.ndo a ellas as palavras do dito jura
·E fe cada huma das partes fem juRa ra- mento, como acima·fica dito: e para iRo
zaó recufár ° dito juramento, fendo Au- fe fazer he neceffiuio,que tenhaú efpecial
aor,perderá toda a auçaõ; que tiver; e fe mandad.o para jurar de Calumnia ... E fe·, a
for' Reo,ferá havido por confelfado·o, que .parte quizer tirar carta,para que a fua par..
lhe o Auélor demandar .. E pofto que con- te contraria jure de Calumnia,onde quer q
forme a direito hajaõ de haver a',dita p~- -eltiver) fer-lhe-ha dada;porêm,em quanto
na; queremos que reja affi julgado por fell- dla- naô jurar, ou naú rec~far ° dito ju~a

tença. - 'rnênto fem jufta caufa, n'aó deixaráô .de,
I Ha ahi outro juramento de CaIur;n- éorrer os termos, e o- feito hir .por diante,.

-nia, que'fe cháma pàrticular;e-.eHe fe dá 'affi como fe já tiveífe jurado. '
em toda a parte do feito, am antes' da lide 4 E acontecendo,que a parte princi~.

conteítadà, como depois em qüalquer a- -P,al feja aufente de taõ longa diflancia, q
do,C}ue alguma das partes queira fazer,ou naú poífa fel' achado para dar a feu Procu-, .

. razaó, qúe: aJlegue, fepeHa -outra parte o rador· poder) porque POffil fazer o· dito ju..

.-Juiz foi requerido para lhe dar o dito jura- ramemo, nem menos tirar carta,para onde
.n1ento. E eira parte á que fe díl,jurará que a parte contraria efiiver,ferádado juramé:
'éin,a r.azaó, q~e allega, 'ou"a-ao;que etité- to ao Procurador, 'ainda que para iífo naó
de fazer;naõ ufará d'algllma Calumnia,ar:' tenha efpecial mãdado,e da~-fe-ha na fór-

, tê, ou eilgano; m3S C}ue o fárá bem, e ver- ma acima' declarada. Porêm o feito.naó
d~deiramente, fégundo fua c·onfciencia.E. .fe retardará ,por caufa do dito juramento., ,
fe alguma das partes,fendo·requerida pelo " . 5' E/e' o Tutor, ou Curàdor, legiti
Juiz'-para fazer °dito juraméto, () reCUfal" m.o, dativo, ou tefianwntario, mover, ou
fem Juan ~razaõ)háver.á 'á pená 'àcima dita. -defender alguma deruanda em nome da- ,

. 2' E po:flo que' as partes pr'incip'aes, queIIe, cuja Tutor~a, ou Curadoria admi..
quaüdo faú prefentes, devaó necdfaria- nifira,- fará elle os ditos juramentos,juralloo ,
mente por'ii' fa~er os'ditos juramentos uni- ,dd em füa alma ,. e em feu proprio nome. ,
-verra]; e partjcu]'al~ , fe todavia ~osProcti- E fe. aq1.1elle, cujo "l'utor , ou Curador he, ,
radbres for:enl-requéridos'para 'os fazer em for varaõ' mayor de quatorze annos, o~

{eü"l1ome ; fa.;.lof-liaõ ,jurando que élles femea ma-.yor ,de doze,. e difcreto, e de
trabalhanlõ tódo o que pl:ldérem,comoas boml' juizo ,. naó deixará de jurar por fer
partes, a que ajudaõ, alJegucm. fómente o ~enor de vinte cinco an110S, fendo para ,
que for juíto,e razoado,porque ju{himen- i{[o r(}.querido. E efia fórmà de juramen- /0
te poífaõ haver vencimento eUl feus fei- to acima dita fe cruardará/perante O~ ~
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Em q /i os. kaveráó 'lugar aS Auétorias,e em que calos naó. s~
Juizes Or manb '. o Delegados. Procuradores os recebêra5. E achando-Ce
. 6 'E tariêo que affiJos ditos juramentos que fizeraõ nos feitos, ou allegára5 al
oe Calumnia forem dados,fe aifentará nos guma coufa, que naô deviaô, por malicia,
feitos por termo, como as partes, ou Ceus ferá(i accufadQs , e punIdos por perjuros.

T I r UL o XLIV.
Em que c'ifãs Izpverltó fugar as Allélorias, e em qll~ caJos nao.

EM todo caCo, em que alguem for gará a verdadeira dHmaçaó da coufa em
demandado por coufa movel, ou dobro ao Reo , que affi foi abfoluto, pelo
de raiz, que tenha, ou poffila em demandar maliciofamente.

feu nome,Oll d'outrem, affi em feito civel, 2 E fe o que derradeiramente for no
como crime, civeImente intentado, para meado por Auétor, na5 vier a Juizo , ou
cobrar, e haver a dita coufa, póde chamar vindo,na5 quizer fer Auétor ádemanda,
por Auétor qualquer peifoa,que entender em tal cafo ficará com todo o encarrego
provar de que a houveife. E em feito cri- do furto aquelle qderradeiramente veyo
me, criminalmente intentado, na5 haverá á Auétoria, e fe deu por Aucl:or á deman
lugar a 4.uél:oría. da; ficando-lhe refguardado feu direito

I Porêm, fe algum demandalfe al- contra aquelle q ° nomeou por Auél:or, e
guma coufa,dizendo que lhe fora furtada, ° naó quiz fer, para provar contra ene ,
a qual foife achada em pO,der d'outro; e como lhe deu, vendeo , ou efcambou a '
e{fe demandado por ella nomeaife por dita coufa.
Auél:or algum certo, que lha vendeo, deu, 3 E em todo °caCo dos fobreditos,on.
e efcambou, ou de qué a houve por outra de °Auél:or principal provar a coufa de
qualquer via,&c., ferá recebido á Auél:o- mandada fer fua,e qlhe foi furtada,fer-lhe.
ria. E fe e{fe nomeado por Auél:or nomear ha entregue,depois que a verdade for fabi
outro, ferá recebido a iifo, e affi dahi em da noJuizo,que fe tratar com eifes,que affi
diante. E fe eife derradeiro vier a Juizo, nomeados forem por Auél:ores,fe quizeré
e moílrar que houve a coufa do Anél:or , vir defender a dita demanda, e Auétoria ,
e demandador, ferá logo o Reo principal, fem por a dita coufa pagar ao Reo princi
que primeiro foi demandado, abfoluto da paI demandado o preço, ou outra coufc1,q
demanqa, e condemnado ° Auél:or nas por ella deu áquelle,de qa houve; ficando
cuílas em dobro, ou trefdobro fegundo porêm ao Reo refguardado feu direito
a malicia, em que for achado. E mais pa- contra aquelle,de que houve a dita coufa.

T I T UL o XLV.
Do que Ize demandado por alguma cOl1a, e nomêa outro por Auélor, 9ue o ve-

nha defender.

SE o poífuidor da~oufa moveI,ou de res de no1fos Senhoríos f6ra deíles R,ey
. raiz,he por ell~ demandado,e aIlega nos, ou em outros Rernos; porq~l~ fem

Auél:or, e °feIto he tal,em que o pó- embargo de tal Auél:ona o feIto hIra por
ce allegar,oJuizIhe affignará tempo con- diante, e fe determinará finaln1ente; e ao
Veniente,fegundo a diílancia do Lucrar,on. chamado por Auél:or ficará feu direito ref..
de aquelle que he nomeado por Al:àor, a guardado, fe depois que vier quizer alle
e{fe tempo eíliver , e no dito terrtlo Ce fo- gar alguma coufa de novo: e a fentença
breíl:ará no feito: {alvo, fe o nomeado por dada em fua aufencia lhe naó prejudicará,

+ Auétor eíliver na In'dia, ou Ilha1ie Saó em feu direito coufa alguma.
Q Thómé?~abo.Verde,ou ~m outros Luga- I E Ce ao termo~<i.ue he dado ao R
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eIle naó trouxer aquelle, que nome,ar por naó haja app'ellaça~ . ~ r~, O Reo çle.: I

Auél:or, ou trazendo-o, elle o naó queira mandado, nomear ~uélor, e õ'fizer, citat~

àefender,virá o Reo apparelh,ado para re- que o venha defender, e eífe A~t1:or por"
'(ponder logo ádemanda,que lhe he feita, elle nomeado,e ~itado naó vier,e efle Reo.
negando, ou confeífando ; e naó lhe [erá principal profeguir a demanda fem mali•.
dado outro termo. E trazendo elle o que cia, nem engano, affi na caufa principaJ,
nomeou por Auétor, e elle o queira defen- como da appellaçaó , e for contra eHe da
der,entaó fe dará a eífe nomeado por Au- da fentença. injuílamente , e contra Direi
étor termo para vir refpo,nder,negando,ou to, ou por ignorancia do Juiz, ou por 'ma...
coi1feífando direitam~nte a demanda. E licia, por querer fazer damno ao Reo , ou
fe eífe, que nomeado for por Auélor,qui- por querer tàvorecer ao Auétor principal,
zer.,chamar outro Aué1:or, affigne-Ihe ter- em taes cafos ferá aqueI1e,que for nomea- .
mo oJuiz,a que o traga;e affi aos outros, do por Auétor, obrigado compôr ao dito,
que vierem por. Auélores,fe muitos forenl. Reo a perda, e damno, que recebeo por
E nos termos, que lhe affi forem affigna- caufa da injuíla fe11tença çontra elle dada;
dos ,. na6 receba oJuiz appellaçao, nelTI e ficará ao dito chamado por Auétor feUi,
aggravo, e fe lha receber naó valha. E (e . direito re[gua~dado contra os Juizes, que I

algum nomear Auél:or, ferá obrigado ju. a fentença injufia déraó, fe contra eIles ti..
rar que p naô nomêa ~aliciofamente, ver direito.
nem para perlongar o feito; e naó que- ' 4 E em todo cafo,ondc o comprador,'.
rendo jurar, naó lhe feja recebida a au- ou qualquer outro po{fuidor de alguma
d:oria. . COUfcl, que houve por qualquer titulo, foi,

2 Outro-fi, fe algum he den1andado della eíbulhado, ou roubado, ou lhe foi,
por coufa; que pofilla,. e eIle quer chamar ,furtada a dita coufa,ou perec~opor algum I

por Auétor o que lhe a coufa vendeo, óu cafo fortuito,naô ferá obrigado aquelle,de .
efcambou, .ou outro qualquer de quem a' que e{fe po{fuidor houve a dita coufa, a·
houve, nomea-Io-ha , e chama-lo-ha antes lha compor; porque tal roubo, eíbulho,
das inquiriçoés abertas, e publicadas; e furto, ou cafo fortuito, que aconteceo ao
naó o chan1ando até eífe tempo',naó ferá o dito poífuidor,naô deve com razaó empé- I

dito Au.étor nomeado obrigado a lhe pa- cer áquelle, de quem eIle a comprou, Oll

gar o damno, que receber,por a coufa lhe por qualquer titulo a houve.
fer tirada por felltença, poílo que o dito' ) E qualquer q vender coufa alheya,'
Auétor nomeado foífe Cabedor que o Reo ferá obrigado a compôr ao comprador a
era demandado em Juizo por ella. dita coufa com feu intereífe, como dito:

3 E cham:ando-o am , e naô vindo o he, falvo fe o comprador era fabedor que
'dito .Auétor,ou naó o mandando defender, a dita coura era alheya;porque em üll caro
[eguirá o Reo a demanda fiel, e verdadei- naô ferá obrigado o vendedor a lha com
ramente. E fendo vencido no Juizo prin- por, nem a lhe tornar o preço. Porêm o
cipal, e da appellaçaó (a qual ferá obriga- tal preço fe perderá para os Captivos, [en·

. do feguir até'o fim), férá obrigado o Au- do o vencedor iífo mefmo Cabedor a()
étor c~~madC? a lhe compôr a coura ven- tem.po da venda que a coufa era ~lheya.

cida com [eu intereífe , ou pagar o preço, 6 E [e o no.meado por Auélor para
que por eIla recebeo~qual o Reo vencido defende! o Reo principal vem aJuizo, e
mais quizer. E affi ferá obrigado a corri-' diz que o quer defender,e que o Reo prin"!\
pôr-lhe o dobro, quando affi o prometteo cipal fe vá em paz, e fique tÇ)do o feito a .
em algum contrato, conforme ao que no elle , e o Auétor naó quer confeptir ni{fo,
co.ntrato Ce concertáraó. 'E affi lhe ferá 0- por dizer que naó quer litigar fenaõ com' ,
brigado no c~fo,ondeO nomeado Eor Au- o ,Reo principal,que he poífuidor da cou..
él:or vier defender o R~o,e for vencido no fa demandada, f~ eite fegundo Reo no- ..
feitQ,em que he chamado por Auétor.Po- mea~0 por Auétor diífer que elIe quer
rê~. oReo affi demand~do naó rerá obri- ~ defend~~ o Reo principal com tençaó de
g~do a aggrava~, i~em feguiraggravo,quã- iml0Vá'r, e tolher a primeira auçaó doAu· /
do tal', fent~n~a fp.r -dada. porJuiz, de que étor, que toda feia tranfmudad~, e~~ elle ~

" % nao·
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, oqu , edemandado por alg'ul1iti cou/a, é 11on1êa outro O t. '57
naó bP?clerá ell~-fazer contra vontade do affignado; ~ naó vindo ao dito termo por
dito Auetor principil. fi, nem pór (eu Produ"ador , fe procederá
. 7 E fe elfe nodJeado por Auétor quer ;. á rua revelia. E fendo caro, que aqu.elle;
defender o Reo p~incipal, affi como.Pro- que po{(u~ .a couC'1, nomear por feilhot
curador em coura rua propria, a que per... della alguma pe{f?a, em cujo Home a naó
tence todo o proveito, e damno da de- poífua, pagará a cuRas todas; que fe por
manda, por {er obrigado a compor o ·ven- iffo cauíà-rem,em dobro; e álem ~i1fo ,{él~á"

cimento della, em tal caro, fe elle {e obri- punIdo pelo J lliz da cau{a corporalmente
garre der penhores, ou fiadores emJuizo, fegundo a qualidade. da rnalicia; ~m que
que, fendo a fentença,dada contra elle, for ~omprehendido. E vindo o {enhor a
fará de ·maneira, que -livremente {erá exe- defender a demanda ao termo, que lhe foi
cutada na coufa demandada, ou pagará affignado,{erá ouvido com feu direito per
logo todo o interelfe ao Auél:or p~incipal, ante oJuiz de. [eu foro; pois he deman..
poderá elle defende-lo,ainda que reja con· dado por a coufa, que diz fer fua, e de
tra vontade do Auél:or , e profeguir a de.. que eítá de po{fe pôr aque-lle, qtle pri~

manda até o fim. meiramente foi citado por ella ..Porêm,
8 Porêm J fe o Auél:or di{fer no co... fe a coufa dtiver em hum .Lugar, e o

meço do feito, e razoadamente moLhar Reo, qU€ .he chamado por [cnhorj ri1oral~

que o Reo principal he homem mais fiel, em outro Lugar, haverá o Auétor fa..
e mais verdadeiro, que o Reo nomeado cllldade, para demandar o Reo " .ond€ a
por.Auél:or, e por tanto lhe vem melhor coura e!hver, ou onde o Reo morar ,
ter a demanda com elle,naõ ferá obrigado qual mais aprover ao dito Auél:or. E
litigar com o fegundo Reo; mas convêm quando o 'luizer citar no Lugar, onde' a
ao Reo principal defender, e profeguir a cQufa eíHver, o poderá fazer, fendo o
demanda por fi. Reo por ella demandado j al1tes que paífe

9 E em todo cafo, onde o fegundo ' o anno,' e dia·, contado do dia, que a co",
Reo póde contra vontade do Auél:or meçou a poífuir,fegundo mais largamente
litigar, e profeguir a demanda com elle, fe dUremos nefie Livro no Titulo: Dos fJlt~

pertencer a bem do feito fazerem-fe al.. podemfel' citados perante os JuizeS" Ordi..
gumas perguntas ao Reo principal,poderá natios. .
oJulgador do feito faze-lo vir perante fi, I I E te aque11e, que he nomeado por
p~ra lhe haver de refpol1der a eUasjaffi co- Aué1:or por ~ l:leo,que he demandado por
mo fe principaln1ente elle litigaífe com o coufa,que delle houve por titulo de com·
dito Auétor. . pra, ou e[cambo i ou por outro qualquer

10 E o que for den1andado por aI... femelhante titula, e elle vem, e o quer .
guma coura moveI,ou de raiz,que elle pofo defender, defendo-Io-ha naquelIe Juizo,
fuilfe,e tiveffe ~m nome d'outro,affi como em que he chamado por Auétor; o qual
feu Lavrador, Coló,no , Itlquilllno ,Ren- ~aó pôde declinar, pofio que naó feja do
deiro, Feitor, Procurador, ou por outro foto deffe Juiz, por direito, ou por privi- .
modo femelhante, elle pôde, e deve no- Iegio efpeci,aI, (alvO', fe elfe, que he no- .
mear por Auél:or á tal demanda o fenhor meado por Aoétor,diífer qqe a coufa, fo...
da coufa, em cujo nome a poífue, e a bre que he a contenda, houv.e de N ás por
quem principalmente elfa demanda per- mercê, que lhe deIla fizemos, e que nos
tence. E tanto que o nomear, fe o Auél:or pertencia por direito; poi'que em tal c~r()'

quizer feguir a dema~lda, fará citar ao ferá refnettido o feito ao Juizo dos l1oif05
dito fenhor,que venha defender a deman- feitos, para abi fe ver por direito,fe a dita
·d,a.a termo certo, que lhe panl iífo ferá coufa nos pertence~
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Do que prometteo apt·eJentar em Juiw a te~1po certo ~!gllm demandado Job

certa pena, qttando Je e",·ecutara· nelle a dIta pena.

pena.E paífado ° mez álem do tempo,em
que fe affi obrigou, e naõ o tendo apre..
fentado, incorrerá nelIa , e fe fará por ella
execuçaó fegund~ fua obrigaçao. E ifto
que dito he no fiador, haverá lugar em to
dos os feus herdeiros.

T

.'SE alguma peífoa prometter emJuizo
. aprefentar ahi outra a certo tempo

. fob certa pena, P?{lo que fe acabe
o tempo,em que fe affi obrigou de o apre
fentar, terá alem do dito tempo hum mez
para o poder aprefent~r fem incorrer na

Que o marido nao poJJa litigar em Juizo fohre hens ele raiz fim outorga
de fila mulherI.

N Enhum homem cafado poderá I E para o Julgador em iRo naó po~
fem procuraçaó, ou outorga de der errar, mandamos que, tanto Ejue fe
rua mulher} nem a mulher fem perante eIle alguma demanda mover [obre

procuraçaõ de (eu marido, litigar emJui- bens de raiz, ou de foro, rendas, tributos,
zo fobre bens de raiz felds proprios, ou de ou coufas acima ditas,faça por juramento
foro feito pára fempt:e, ou em certas pef.. dos Euangelhos pergunta a todas as par
foas, ou arrendamento feito para fempre ; tes, fe faõ cafados, e dizendo que fi, maI1'o
ou a tempo certo, fendo o arrendan1ento de ao Auél:or,ou ao Oppoéte,ou Affiílen·
de dez annos, ou dahi para cima; porque te, que traga procllraçaõ de fua mulher
em taes arrendamentos de dez annos o baRante para fazer tal demanda, affignan
fenhorlo proveitofo da coura arrendada do·lhe termo conveniente para iífo. E affi
paífa áqueIle; a que o arrendamento he lhe mande que faça citar a mulher ào
feito. E affi mermo naó poderá litigar em Reo, fe o marido naó tiver procuraçaó
Juizo (obre o ~ireito de algumas rendas ~ para iífo baRante. E affi mande ao Reo
penfoés , tenças, foros, ou tributos, que que cite a mulher daquelle, que chamar
lhe (ejaõ devidos perpetuamente, ou em por Auél:or.
peífoas, ou a tempo certo, que feja de dez 2 E naõ trazendo o Auétor, ou Op...
annos., ou mais, ~omo dito he ; porque poente, ou Affiflente , procuraçaõ de fua
taes foros, rendas, pen(oés, ou tributos, mulher, naó o receba á tal demanda, e
reguem a natureza, e qualidade dos bens abfolva o Reo da inftancia doJuizo. E "
de raiz, e por taes faó havidos,e julgados: affi o ab(olverá, fe o Auétor naó fizer á·
ou fobre direitos Reaes, Padroados, e tar a mulher do Reo no caro , em que o
Jurifdiçoés , ou (obre quaefquer bens ,em Reo naõ tenha fua procuraçaó fuBi..

. qtie cada hum delles marido, ou mulher ciente.E feráõ osJ~lgadoresavi(ados que
tenhaó o ufa, e fruto fómente, poRo que façaõ aífentar nos proceífos as taes pro
as demandas fejaõJobre f<:>rças dos ditos curaçoés, e as perguntas, que fizerem
bens,. ou direitos, quer fejaõ carados por ás ditas partes, e as refpoRas, que a elles
carta de metade, quer por dote, e arras. derem.E (enaõ fizeren1 as ditas pergunt~s,

E fazendo alguma das ditas peífoas o con- .ou procederem nps feitos fem procura
trario, todo o que fe proceífar,feja havido çoé6 (ufficientes das mulheres,e por caufa
p~r nenhum, no modo que diremos no~ diíIo taes procdfos Ce annullarem,por feus
Tl~ulo: Que os Juiz.es ju/gem pela verdade bens kr.áõ obrigados pagar ás partes to·

Jahlda. das as cuílas, perdas! e damnos, que por
~ '. I . f'· iífo
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Que ~; marido naó
J

pofa litigar em Juizó fobre b~n~ eYc. t~ 9
; ílfo ,-ceberem. E fe as djta~ partes, ou inulh~r ambos foren1 citados; [e algum

. . cada huma dellas por juramento dillerenl delles n~ó app~recer Í?~r fi j i1em por.butré,
I '-1' le naó fàó ca[ado~' e depois for achado qual delles apparecer,poderá !lir por o fei

que o eraó, os pl~eífQs até eife tempo to em diante" é valerá b prbcelfo, e feÍ1té..
feitos ~ejaó annullad~ como diremos no, ça,gue em clle for dada; affi como [e ati1
Titulo :' Que os Juizes julguem pela ver~ bos foifen1 pre[etltes j fei1db b marido,ou
JadeJahida : e agueIles; que juráraó falfo , mulher, que na~ ílppareCe1" ab tei11po da
hajaõ pena de perjuros, e mais paguem as eitaçaó, apregbadb' hurl1a fó vez, e Í11ais
cuH:as do tal proceífo', e as pdfoaes á- naó,en1 todo <> proceifo;pbrq; por áqudla
Guelle , que naó for c9mprehendido ,no fá vez,que for apregoado, [erá havido por
dito juramento. E fendo ambas as par- citado para todos os tei-mos, e autos judi':'
tes no juramento coinprebendidas, pu- ciaes~

garáõ as cuRas do proéeifo aos Offi- ,,5 E quei·edo o mai'id<> den1aridar em
ciaes ; que as' houverem de haver, e ti- Juizo ,bens de raiz proprios, ou de foro;
verem merecido; e as peífoaes para os tributos,rendás,ou penfoés, e as mais cou
Captivos. fas acima ditas, e rua mulher lhe nao qui
O) E fe no começo do feito as partes ~er dar para i{fo con{entimento, nem fa..
ambas, ou cada huma deIlas naõ forem zer Procurador para a tal demanda, elle a
cafados, e depois do feito começado ca- poderá por fi fá fazer, havendo primeiro
íàrem, tanto que o Juiz o fouber, affigne- auétoridade dos Juizes, donde forenl mo
lhes te.mpo, que trag~ó procUra~oés de radores,a~sqtlaes Nós mandanlos que lha'
ruas ~lulhetes,e com ellas vaó por o feito. clem, kndo certos que .á. dita [uà mülher
em diante: e oJulgador, que iflo affi naó lhe naó quer dar o dito con[entimento , e
nzer,haja a pena acima dita. E {e oJulga... ,Gue ell~ he tal,que poderá,e faberá fazer a
dor naú {ouber, nenl tiver razaó de faber . demanda bem,e verdadeiranlente fem ma:'
Gue as partes, ou cada huma dellas,depois 'l}éia~e por. [eu ptoveito, e' de [úa mulher;
da'demanda começadá,cafáraó,llaó have- . E efia maneira fe terá, quando o marido
rá' pena. alguma; e o proceiro feito por-el1e naó quitei." d€inàndar, e a mulher o qui
v.alerá, affi como fe as partes trouxe~e~ zer fazer; havendo primeiro a dita auéto
,as proc.uraçoés de {u'as mulheres. rida~e'; a qual lhe [~rá outorgada com as

4 E no cafo, em que o marido, e a qualidades acima ditas.

T I T' U L O, XLVIII.
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Que em feito deforça nova Je proceda fummariamente Jem ordem do Juizo.

J •

T 'Odos os Julgadores,que conl~e- ' proceder ~m todos.os dias, pofio que [e~
'; cerem de forças novas,quando jaõ feriados, para colhimento do paõ, e

. as taes demãdas fe começarenl vinho.
antes de anno, e dia, do dia,que a força fe ~ I E retido alg~lm citado por força no..
di{fer {el' feita, procedaõ em os feitos del- va, que fe diga ter feita, antes que paífe o
las fem ordem,nem figura deJtlÍzo, e [em anno, e dia,depois que foi feita, ferá dado
delonga nem eílrepito os defembarguem, ~ermo ao Reo para refponder, fe no libel
naó conH:rangendo o ~uétor a dar IibeJIo 10,ou petiçaõ, ou auçaó intentada por pa--

,em efcripto conl a folemlJidade, que fe dá lavra, que o Auétor dá [obre a força, ac
nos feitos, enl que fe guard'a a .ordem do .cre[centar outra coura álem da força; ou
Juizo; e fómente mandem ao Auétor que fe o R""eo pedir o dito termo para i"eCUfal\
·dê .fua petiçaõ por e[cripto, ou a diga por o Juiz. ·E ·em efies dous cafós fónlente
'palavra perante o Julgador, e efcreva ° lhes deve fer dado ternlO , com tanto que
Efcrivaõ, ou Taballiaó no proceifo, e o no cafo da recu[açaó logo a intente por

". Reo a contefie negando, ou conWffando. palavra na audiencia, clec1~l..rando a caufa,
, ,E nos 'ditos feitos poderáó os Ju]gador~s porque entende recufar °Jniz.E naó a de...

. 'Liv..lII, , II ~ danmdQ



.
r f

69( Livro terceiro dás Ordenaçoés, Tit. 48., e 49·
·CI~F(hldo logo, naô lhe feja mais dado ter- mente naó raô Letradãs ,para Ce tmdo
mo para el1a; e o Juiz proceda no fei~o, direito faberem jul ar os taes feitos ,.
como for direito. havemos por bem 1ue as partes em elt." .

~ Outro-fi abhreviaráõ, quanto pu- les po{faô appeI,lar jqOS caros, em que
dérem, as dilaçoés,que em as outras cau- fegundo noiras Oí1Ienaçoés fe póde ap
[as cofl:umaô fer dadas, dando {ómente pellar.
huma dilaçaõ peremptoria a cada huma ·4 E bem affi,fe por ignorancia, ou ne
das partes; e lhes f.aráô as perguntas, que gligencia do Julgador naõ for feita conte
forenl nece{farias, em qualquér parte do fiaçaô nos feitos das taes forç~s, [em
Juizo:e poderáó rentencear os ditos feitos embargo di{fo o p"roceífo ferá valioro, [e·
efl:ando aífentados , ou em pé; e a [enten- a verdade he fabida, em modo que o Juiz
ça, que em elles derem, feja valiofa, e rem po{fa dar rentença final.
embargo de nos ·ditos feitos naô fer feita - 5 E itto que dito he, que fe proceda
conclufaô. fem ordem de Juizo em efl:es feitos de

~ E pofl:o que fegundo direito em forças novas, entendemos {ómente, quan
efl:es feitos de forç~s novas naô re haja do a demanda for {obre a força; porque,
de receber appeIlaçaó, porque ifl:o po- {e for fobre a pena, que os forçadores de
deria fer enl prejui~o dos elbulbados, e vem de haver, guurdar-fe-ha a ordem do
osJuizes Ordinarios das terras commum- Juizo em tal cafo.

T I T UL o XLIX·

•
••

Das Excepçoés di!atorias.

Ao SExcepçoés dilato.rias fa5 e.m no Titulo: DasflifPeiçoés pqJlas aos Ju{
tres maneiras; huma fe poem gadores.

. contra a peífoa do' Auaor , 2 E todas as Excepçoés dilatorias fe
quando contra eI1e fe alIega que naô he haõ de pôr, e allegar juntamente,antes de
pdróa legitilpa, l)ara efl:ar emJui.zo ; ou o Reo vir com contrariedade, e refpon
contra o Procurador, li naô tem fufficien- der ao libel1o, allegando primeiro a decli
te procuraçaõ, ou he inhabil para poder natoriu do foro, [e a tiver; porque fe aHe
fer Procurador; ou contra a peífoa do gar primeiro a Excepçaõ,que toca ao pro
J uiz,quando.he recufado por [urpeito.. A celfo, ou qualquer outra, naô poderá já
fegunda re poem á jurifdiçaõ do Juiz, mais dec1in'ar o foro doJuiz, fe el1e for
quando o Reo declina (eu ,foro por direi- capaz de prorogaçaõ ; porque parece ha
t~ , .ou privilegio e(peeia!, que lhe por ver prorogado fua jurirdiçaô, allegan,dó
Nós feja outorgado. A terceira fé poenl perante elle a Excepçaõ dilatoria , qtoca
ao proceífo,e bem do feito,quando o Reo ao proce{fo , e bem do feito: o que fe naô
a~lega erpaço á demanda, o qual lhe he entenderá na Excepça5 de excómpnhaó;
outorgado por direito, ou por graça erpe- porque efta [e pôde pôr a todo tempo.
c.ial noílà, ou al1ega efpaço á divida, por- 3 E pofio que a Excepçaô dilatoria
que hé demandado, dizendo que naô' he fe haja de alIegar antes da lide conteftada,
obrigado,fe·naõ a certo dia, o qual ainda fe aqueIle, a que pertencer allega-la, naQ.
'naô he chegãdo, ou roh certa condiçaõ , for della fabedor , .~u a tal Excepçaó lhe
que ainda naó he cumprida, e outras (e- fobrevier depois novamente, em eftes ca
melhantes. [os bem poderá fer pofl:a,e aIlegada,depois

I A Excepçaõ· de fu[peiçao fe ha de -da lide contetlada.
'allegar primeiro que todas; porque fe o 4 E fendo pofia a excepçao de excõ
Reo a deixaífe de allegar "e allegaífe ou- rnunhaó, dar-fe-ha termo peremptorio de
tra Excepçaó dilatoria do foro, ou qual- oito dias para fe provar; e naô fe provan-

. quer outra " naô poderá em eífe proceífo'" do neíf~ terino,oJuiz condeml1ará a parte,
recufar o"Juiz .po~ fufpeito, C0Il.l0 fe dilfe que a allegou,nas cuftas fobre iífo feitas,e

. " proce-r

-
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t Dis E'xcépçoés dilatarias. I

pro ",derá pelo feito em diánte,affi corno do por diréito achar; da qual der~. na
fe pofia naõ fora. ~ f~ oJ~iz for fabedor çaõ naó haverá appellaçaó,nem a~g avo.
\. ue o A uélor he. P:!lJltco excommungado, E fe no Lugar,onde a caufa fe tratar,naó
naõ o ouvirá, ain"f qu~ pela outra parte houver Superior .deífe Juiz a eífe tempo,
lhe naô fejarequerid<tE efia Exc~pçaõ de louvar·fe-haó as partes emJuiz, ouJui
excómunhaó naó poderá fel' allegada em zes, que hajaõ de conhecer da dita Exce..
.humJuizo mais de duas. vezes; {alvo no pçaó, e a determinem como for direito;da
.cafo,onde eIla novamente fobrevieífe, ou qual determinaçaó naó haverá appelia-
:0 Reo fizelfe logo certo della [em outra ~aõ; nem aggravo.· .
alguma dilaçaô. . (I 6 E fendo duvida, fe cada huma das

5 E fendo elfa Excepçaõ pofia,e arte- taes excommunhoes he valioL'l, ou naó,
gada contra o.]uiz, o Superior conhecerá remetter-fe-ha o conhecimento da tal Ex
aeIla, e a determinará finaln1ente ,fegun- cep~aõ ao J uiz EccIefiafilco.

• •

T I T u L o L.
Das Excepço~s peremptorias.

EXcepçaõ peremptoria fe chama
aquella,que poem 6111 a todo ne
gocio principal,affi como fenten

ça, tranfauçaó , juramento, prefcripçaô,
paga, ql1itaçaô, e todas aquellas, que naf..
cem das convenças feitas fobre algt:Im cri
me , ou injuria, ou outra qualquer auçaõ
famofa. E bem affi quaefquer outras, que
conc1l1aó o Auélor naô ter por direito
auçaó para demandar. E com cada huma
das ditas Excepçoés poderá a parte vir a
embargar o proceífo, e a fel' a lide conte
fiada ao tempo, que lhe for affignado para
cO':!trariar; e fe procederá nellas pela 01':

<fem, que fica dito no Titulo: Da ordem.
doJuizo:no Paragrafo: E querendo. E naõ
allegando no dito termo cada huma das
ditas Excepçoés,naó lhe ferá mais recebi
~a, ~lvoJejurar 'que, depõis do-:dito-ter..
mo fer paífado,veyo á fua noticia; porque

entaó a poderá al1egar, tanto que de no-
vo vier á fua noticia, ou fendo eIla de tal
natureza, que annulle todo o procetio, e
Juizo; porque nerre cafo a poderá allegar
em todo o tempo, affi antes da fentença ,
como depois, como diremos no Titulo:
Dos embargos,glLeJe allega'Ó ás execuçoes.

I Todo o Julgador, perante quem Ce
pufer Excepçaó peremptoria,que naô feja
das qpódem embargar a conteftaçaó,naõ
a receberá, 1?.en: d~rá lugar_á P!o~~ della ,
antes da contefta.çao fer feita. Porêm,fe o
Reo na Excepçaõ peremptoria confeífar a
auçaó do Auélor , haverá o dito Julgador
a dita auçaó por provada pela confiífaâ, e
receberá a Excepçaõ, fe for pofia em fór
ma,que feja de receber,e dará lugar á pro a
della. E quanto he ás Excepçoés prejudi
ciaes,mandamos que ácerca dellas fe guar
de a difpofi~aõ do Direito commum.

T I T u L o LI~

dade do cafo, como paíTou; e naô 'peI~

claufula geral, Gue era confdfar o Reo
o que era por elle, e negar o que he
contra elle. E efles modos de contefl.ar
a lide bafiaõ ; e por qualquer deHes, que
fe fizer, ferá a lide ha ida por conte
fiada, e o J11Iga~.r birá relo feito em
diante.

..
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Do j'llt'l1inellto, que Je dá pelo Julgador a apraúmentCJ' d'f,l partes, ou em

. ajuda de prova.

'S'"'E ti Auaor .fez mera prova de fua
_ auça.ó; ou o Reo de fua excepçaó,
. OJulgádor, fendo requerido, ll~e

dará juràn1ento em 'ajuda de fua prova, e
com feu, Juiahlento ficará a prova inteira.
E iRo, ha lugar, affi nos feitos civeis , co
mo nos crimes civelmente intentados. E
dizemos que he feita meya prova , por
huma teítemunha fem fufpeita,q deponha
cumpridamente do cafo , fobre que he a
contenBa; ou por cOl1filTaó feita pela parte
fóra do']uizo ; ou por efcriptura privada,
jufl:ificada por comparaçaõ de letra; ou
por qualquer outro modo, porque fe
gundo direito he feita meya prova.Porêm
.declaramos que, fe a quantidade, fobre
.que be a contenda,foífe grande, ou a coufa
.foire de grande valia, naó ha lugar eíta
:Ley, nem o juramento,de que falla; por..
.Gue entaó; naó provando o Auétor cum
.pridamente rua tençaó, ou o Reo fua ex
cepçaõ , naó haverá vencimento.

• I

I E pode-fe dizer quantidade,; ou
coura grande,ou pequena por rerpeito das
peífoas litigantes;que taes peífoas pódem
Jer; que hum marco de prata [erá grande
quantia, e ta€s, que cem cruzados feria
.pequena.

2 E fe o Aué1:ot nao hti fabedor da
.coufa., nem tenl juRa razaó de a (aber ,
.ainda que a coura, ou quantidade deman
.dada feja pequena,naú lhe ferá dado jura·
menta, plas ferá o Reo abfoluto. Nem
fei-á dado tal juramel1to en1 cato álgum ao
Auélor,poíto que faça meya prova, quan
do elle for peifoa torpe, e vil; porque naó
he juffo que por juramento de tal peffoa
haja algum de fer condemnado. E .bem
affi, naó ferá dado o tal juramento ao Reo,
fendo peffoa vil, ainda que hnuveífe feita
:rt:leya prova (obre alguma excepçaó por
eIle allegada, quelhe'foffe recebida: po
rêm em cada hum deRes cafos, para mór
abafiauça, ferá dado juramento á parte
contraria i e fegundo feu juramento afli
Jerájulgado. '

~ ). E fe alguma fentença falTe dad~

. .

por bem de tal juramento, que fel chamá
em Direito neceífario, fe depois folIem
achadas algumas efcripturas pllblicas,por
qúe fe mofiraífe p juramento naú [er ver
dadeiro, ferá a dita fentença revogada. E
fe a fentença foífe dada por bem do jura..
mento judicial, que he dado peloJuiz a
hun1a das partes a requerimento da outra,
ou por ben1 de juramento, que fe délfe
emJuizo por huma parte á bútra de COll

fentimertto, e auétoridade do Julgador,
em eítes cafos naú fe revogará a dita fen
tença por virtude dos inlhumentos acha
dos depQis, ainda que por elles fe mpfiraf.
[e a parte naó ter jurado verdadeira
mente. A razaó de dHferença he, porque
no juramento neceífario naô póde ficar
em culpa áparte, contra que he dada a
fentença, pois que contra fua vontade o
juramento foi dado á outra parte: e nó

juramento judicial póde fer imputado á
parte, que deu juramento a outra de au·
étoridade do Julgador, ou confentio fer
lhe dado peIo J lliz, pelo qual foi a dita
fentença dada. E por aqui determinamos
que no cafo,em que o Auétor, poi- naú ter
efcriptura publica, deixar a demanda no
juramento doReo, e por feu juranlento
for abfoluto, ainda que depois o Auélor
ache e[cripturas publicas,porque fe molhe
o Reo naú jurar verdade, naó fe poderá
por tanto revogar a dita fentença, em que
o ;R-eo foi abfoluto: e pofio que o Am.:l'or
nefie caro queira querelar do Reo, que
jurou falfo, naó ferá recebido á tal que·
réla,nem accu((lçaó : e affi fe faça, onde o
Auétor jurou fobre alguma excepçaú, que
o Reo naó podia provar,,fenaó por efcri·
ptura publica; paI l~e em outra man~ira

feria 'occaGaó de os feitos, e demandas
naó terem fim. Por-êm, [e pelo Reo for.

,rnoílrado algum conhecimento, que dif
feiTe fel' do Auétor , e o Auétor o negalfe
por juramento, poderá o Reo depois. que
relar, fegundo diremos no Titulo: Das
provas;' que Je devemfazer por ejcriptlJr(IS
public;'s . .

- r 4 E
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Do jurqmentoJ q/efe dá pelo Jillgador aapraziJnento eYc.
. 4. E por naú darmoslazo ás part~s' navio, ou d'outra couCa femelha] '" for'
para jurarem falfa~ente"...quando em feu dado juramento ao roubado, ou forçado,
Juramento foífe nelxado , mandamo,s que, fobre as coufas,que lhe fodá tomadas, e
fendo dada algum~ ença por bem de o ladraú, ou roubador, ou forçador for
juramento judicial~ e depois fe moí1:rar aI.. condemnado confórme ao dito jllramen..
Igum~ efcriptura publica fem .vicio, e fem to,ainda que depois Ceja achada e[criptura
fufpeIta, pela qual conhecldamente fe publica, porque Ce moftre o juratnento
rooftre o juramento,fer [aICo, .0sJuizes,ou naú fel' verdadeiro, nau [erá por tanto a
Defembargadores, q de tal feIto conhece- fentença revogada,ainda que o juramento
rem, façaõ-no Caber a l~ós, para, fabida a foífe dado' ao roubado contra vontade do
verdade, ordenarmos o qfobre iífo fe haja roubador, e ladraô ; porque affi he deter
de fazer por bem, e juí1:iça das partes. minado por Direito em adio do roubador,

) E Cendo provado contra algum que e ladraõ , pelo fUJ;to, e roubo, que fez, da
he Iadra6,ou roubador de alguma cafa,ou coufa alheya.

• •

T I T L o LIlI.
Em que modo Je.faráô os Artigos ,para as partesferem obrigadas depôr a eZ!es.

PAra os Artigos ferem feitos el'l'l: alheyo, que elle naó tem razaó de Caber.
fórma,que a parte,contra quem fe I E Ce o Artigo trataífe de feito anti..
derern,Ceja obrigada depôr a elles, go proprio da pe{foa , que ha de depôr a.

fe requerem Ceis couCas. A primeira, que elIe, fer-Ihe-ha dado tempo razoado para
fejaõ feitos fobre coufa certa; porque fe deliberar ácerca delle,e haver feu acordo.
forem fundados fobre couCa incerta, naú , E pofia que o feito naô feja antigo, [e for
ferá a outra parte obrigada a depôr a el- muito intricado,fer-Ihe-ha dado o dito ter
leso Pelo que,fe o Auétor demandar huma mo; e fendo claro, deporá logo a elle, de
herdade, ou caCa, deve declarar nos Arti- cIarando a verdade, fem haver para iífo
gos o lugar certo, onde eí1:á, e as demar- outra dilaçaõ.
caçoes, e confrontaçoés,com que de mar- 2 A fegunda coufa; que fe requer he,
ca, e confront.a. E fe demandar hum e[.. que os Artigos Cejaõ pertencentes ao feito,
cravo, cavallo, ou outra couCa movei, ou de que fe trata; porque naõ o fendo, naó
fi 1J1ovellre,deve declarar os fignaes certos, ferá a parte,contra quem fe da6,. o~tigada
ou qualidade della: e naó fazendo as ditas depôr a elles, affi conlO [e o A uétor de...
declaraçoés, taes Artigos naõ faú de re- mandãífe ao Reo cem cruzados, e para
ceber,nem a parte obrigada depôr. a eIles. iífo fizeífe Artigos, qhe obrigado a lhos
Porêm,fe o Artigo he incerto naó por reC. dar, porque o Papa eí1:á em Roma.
peito de quem o faz, mas por re(peito da- 3 Porêm, poí1:o que o Artigo para (1

quelle, contra quem fe faz, por' Ce tratar negocio,que fe trata,naó feja pertencente
nelle de feito alheyo, que elle naó tem ra- neceífariamente, fe o for prefutnptiv~.

zaô de Caber, he de receber,e aquelle,con- mente, affi como Ce o Auélor demandatre
tra quem Ce deu,póde pedir 'tetrlPO razoa- ao Reo hunla herdade, ou cafa por Cua,
do para deliberar, e pspôr a t~l Artigo.E e fizeífe Artigo que em OlltiO te.mpo fo!
fe no tempo,que lheior dado,tlver baIlan- fenhor della, pofl:o que tal ArtIgo nao
te informaçaõ do ~u~ fe contêm no Ar- conclua neceífariamentc, êCn1c!t'le porêm
tigo, poderá depô fi eIle no JeitO, fe- preCumptivarnente; porque o que em ai...
gundo a informaçaó, que tiver. E naó gum tempo foi {enhor' da coufa '. pre(u
podendo fel' informado baí1:antemente, me-fe por Direito ainda agora o fer, até
poderá (depondo ao dito Artigo) dizer que [e molhe o contrario: e por tanto tal
que naó fabe, nem crê o que nelle fe Artigo he de receb.er, ê a outra parte,

f' c?utêm. E naó ferá conílrangid I para Contra quem fe faz, be obrigado a depôr a
p dizer nlais J pois he perguntado por feito elle"
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4 . póde ainda hum Artigo'fer naó elle,. affi ~Oml) naó he obrigada a depôr

pertencent:e por fi ,. mas junto 'com outro ' ao Artigo funáado em, Direito conlmum.
ferá pertencente, affi como fe·o Auétor 9' . E articulando-feAo Direito d'outro
deni.andaiTe ao Reo cem cruzados, e fi- Reyno, ou Cida jyonde a demanda fe
z~ífe hum' Artigo, que Pedr:o he publico naó trata, deporá, e refponderá'~ parte a "
Notario, e fizeiTe outro', em que diífeiTe tal Artigo. Póde-fe pôr exemplo.En1 Flo
que o dito Pedre> fizéra hum inílrumento rença ha eílatuto que o Menor de dezoito
de como lhe os ditos cem cruzados faú annos naõ poffa fazer teílamento; fe a
devidos; porque;poílo que o Artig~ , que' . parte fizer Artigo do dito efiatuto, por
Pedro he publi' N'otadõ, por fi naó feja ~ntender ajuqar-fe~elle em· [eu feito, ref
pertencente, juntando o outro ',em que ponderá,e deporá a- parte contraria a elle;
diz que fez o inílrumento da divida, he porq~le, por fel' Direito de Lugar certo,
pertencente, e'he obrigado o Reo depôr pode-fe provar;e tudo o que fe póde pro..
a clle. var,fe póde por Direito articular: e por<

5 A terceira coufa, que fe requer he, confeguinte a parte deporá a elle; porque
que os Artigos naú fejaú em fi contrari~s; o d~poimento foi introduzido, pflra .que
porque, fendo-o, demaneira que a parte, pela confiffaõ,fcità por elle aos Ârtigos ,
que os faz,nel1es [e contradiz,a outra par- feja a parte relevada de dar a elles prova.
te naõ ferá obrigada depôr a eHes.. 10 A quinta coufa he-,que os Artigos

6 E poGo que a parte,que offerece os naú fejaú meramente negatiYos ; porque,
Artigos, naú feja nelles em fi contraria, fendo-o,naõ ferá a p(}rte obrigada a depôr
fe' elle fizer hum Artigo,que dependa d'ou- a elles, falvo para [e deixarem no jura
tro, fe a parte contraria,depondo ao 'pri- mento da parte, contra quem fe poem, e
111eiro Artigo,o negar, naó [erá obrigado naú para fe dar a elles outra -prova_ E
~epôr ao fegundo,por naõ cahir enl con- paGo que feja regra que a 'negativa fe
trariedade.- Póde-[e pôr exemplo: Se a naú póde provar,e por confeguinte fe naó
parte fez hun1 Artigo, em que [e contêm póde articular, eRa regra naú he fempre
.que Pedro fez f~u folemne te~amento ,e verdadeira; porque bem fe póde provar,fe
em outro fegundo Al:tigo diífe que o dito he coarétada a certo tempo,e certo lugar;
Pedro o deixou em o dito teílamento por' e bem affi fe póde provar, fe he negativa,
feti 'herdeiro,. fe a parte,depondo aos ditos que fe re[olva em affirmativa; e póde-[e .
Artigos,negou o primeiro Artigo,naâ- ferá ainda provar por confiífaó d? parte feita
obrigada re[ponder, nem depôr ao fegun- no depoimento. E pois os taes Artigos fe, .
do; porque confeífando o fegundo, feria pódein provar, pódem-fe articular; e a·
em fi contrario,e cahiria em perjurio." , parte,contra quem [e poem,ferá obrigada,

7 A quarta coufa, que fe requer he, a depôr a elles. .
que os Artigos fejaó fundados eni cou[à, I I A fexta cou[a, que be necelfaria
que conGR:a em feito, e-naó·enl ponto de para o "litigante fer obrigado depôr aos
Direito; e por tanto, fe o Artigo for fun- Artigos,he, que naó fejaõ os Artigos cri
d~do' em Direito, naó feria a p'aite ob.ri- ' rrúnofos; porque no feito crime naó he a .'
gada dep6r a elle"; e refpondendo eIlc a parte 'Obrigada a depôr aos Artigos, que
tal Artigo, fe [eil depoimeilto naó for c'Üntl-a'elle forem díldos; porque, fendo
confórme á dirpofiçaõ do Direito, tal de- conf1:rangido para a el1es depôr, fernpre:"
poimento naó terá effeito algum." nega~ia o crime, de...Gpe foífe accufado; e

8' Porêm ,.fe o Artigo naú for funda·' feria çauíã de cahir~~. perjurio,por efcu-'
do em Direito commum,mas em Direito" f"ar a pena,que por o tfl maleficio merece.. ,i

,d'algum Reynb,Cidade, ou Villa, oiide a . ria,fe o cÓnfe.lI:l{fe:' ~ bem affi, naú .fetá'
odemanda fe trata, fe,tal Direito naó he eC. obrigado- depôr aos Artigos, porque fofie"
cripto,affi como coftume ufa:do podongo demandado por pena pecuniaria, ou fen- 
,tempo ,.pode~[e delle articular, e a parte do taes, que incorreria nella, ·re às con-
fefá·obrigada depôr a elle: e fe-tal Direito feífaiTeo' '
for eCcripto, poO:o que delIe [e- po(fa arti-'- 12 fE' depois que a parte huma vez
cular, naó ferá,a parte obrigada dep.âr_ao; depufer'aos Artigos, pofio que .naõ depo-J ~

f nha
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Eln que modo felar 'ó os' Artigos para as part.es,fere1n eYc. )
nha ·a .elIes direitamente egando, ou haverá por conf~ífado, e a taf pa te naó
confeífando, naó ferá ob gada mais, ou quizer depPf ao termo, que lhe he affigna
outra vez depôr a elles· alvo, fe abertas do [emjuíla caúiã, oJulgador haverá os
as inquiriçoés, elle fo!te novamente infbr- Artigos por confeffudos, tendo ,a outra
mado da verdade por elIas, a qual antes parte já jurado de calumn~a,e fendo a lide
naó fabia; Porque entaó, pofio que ja de- conteflada. E bem affi, fe oJ ulgador o
pufeffe aos Artigos em tempo, que naó nlandar citar por o Porteiro que venha a
era fabedor da verdade, [erá obrigado Juizo perante. eIle a depôr, de"e-lhe atli
depôr outra vez a elIes, ·[e lhe for reque- mefmo mandar dizer que, naó vindo, Q

rido pela nova informaçaó, que depois haverá por confe1Iàdo: e' fenaõ vier ao
~oüve da coura. termo, que lhe affi mandar afI!gudr, [em

13 .E [e a parte, contra quem [aó of- jufia caufa, have-lo-ha por confeífado,
ferecidos os Artigos,lhe he mandado pelo têndo a outra p~rte jurado, e fendo a
Julgador que deponha a eIles, depois do lide conteHada. Porêm requere-fe, que
juramento de calumnia -' e da lide conte~ affi feja julgado por [entença; porque
fiada, recufa de o fazer fem jufla caufa fe elle morreffe, antes que affi foiTe por
em prefença do dito Julgador,ferá havido [entença julgado, naó paffilria contra
por ~onfe{[ado;ou po'fto que naú feja pre- [eu herdeiro a pena, que lhe he' por di
{ente oJulgador, Ce elle mandar dizer á reito dada pela defobediencia , que com
parte por o Ef-crivaõ,ou Taqalliaó do fei- nletteo em naú cumprir o lllandado do
to, que deponha, e que, [e naó depufer, o Julgador."

T I T u LIV.
Das dilaçoés, que fe da'Ó ás partes para fazerem fitas provas.

D Epois que osJulgadores recebe- fi,ou por outrem naó roube coufa alguma'
, rem os Artigos ás· partes, dar- do conteudo na inquiriçaó, que já he tira:

IheFha6 dilaçaõ, em que façaó da: porque nefte ca[d dar-lhe-ha o JuI
filas provas. Porêm, [e alguma das partes gador ( com eita folemnidade) outra di-'
requerer que a outra deponha aos Artigos, laçaó, qual elIe entender que com razaó
,que lhe faõ recebidos, primeiro que lhe lhe deve de dar, naú paflàndo de dez'
.feja .affignada dilaçaó, e que lhe feja dado dias; e paífada dia dilaçaõ, na,ú lhe dará
vifla do depoimento, para ver fe he delle mais outra.' . . '
qmtente, e a dita parte contraria for pre- 2 E quando a inquiriçaõ houver de
fente no Lugar., onde [e o feito trata, o fel' dada fóra do Lugar,onde fe a demanda'
Juiz o confirangerá, primeiro que ,affigne trata, neites Reynos! ou nos ~o{fos ~u-:
dilaçaõ á parte,que o depoimento requer, gares de Afi-ica, affignará o Julgador
que deponha ~a fórma, que di{femos no huma fó dilaçaõ perenlptoria~ fegundo a
Titulo precedente. diflancia ao Lugar, e qualidade ao ne-'

I E quando o Julgador houver de gocio. .
.affignar dilaçaó,fe houverem as partes de } E fe houver de [er em cada huma
fazer.a prova no L 'J "" onde fe trata 9 de no{[as Ilhas, affignará o Julgador o
feito, affi.gnar-f~-~1a -imeiro huma fó d.l~ termo, que lhe bem parecer, fegundo a di:-'
çaó, a que dem rua ~ . v:.a no di€~ Lugar, fiancia dellas, e a qualidade do tempo;que
COm _tanto,que naó pa'{fe de vi~te dias. A .for, quardo affigna~ a dilaçaó. .
"qllal,acabad~, na9 lhe p~derá mais refor- 4 E fe houver de fet na India, affi-
,Jl1~r, [alvo [e..antes que fe acabe, a parte gnará o Julgado.r hum anno e meyo, o
.pedir Outra d.ilaçaõ,e jurar que a n~õ pede qual correrá do tempo,' que partir a pri- .

, por fral:l~le, .ou engano, mas fómente á ~meira Fróta, ou Arnlada para lá..
, hoa fé, porque naó pode pôr mÓ dili- 5 ' E fe ainquiriçaõ houver de fer feita.

,gencia ~~. dilaçaõ,qu~ Já}10U'~.~, e que ~or ,~o Reyno,de Cªfie~la, Jlffignará oJ Lllg~.'
' ••.J.,lV", II!.. I" dl0t
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tio mézes-d.e dilaçaó, ou mais, f~gun..' bllm dos Re 'nos de Caíl~lIa~ou p~r~. cad~ .
·<lo a diíl:ancia do Lugar; porque poderá hu.m dos Ltlgal es de Afnca ! ou para Lu,:,
fer no dito Reyno Lugar taó remo.to,que gar abng.ado.. f' '.- ~ o fCIt.o trata~", poÇo
razoadamentefe dará mais hum mez, e ct:nlleg. I lJU' «IS, OJUlZ lhes.;mal!~

affi ferá<'i q~atro mezes: affi que ° mais dará á petlç~õ da parte; ou fendo o. feitq
·dos tres mezeS ficará em arbitrio do JuI. crime, eUI que naó haja parte de feu O.ffi~

~ga~or.' cio, que dedaret? para quaes Artigos p~..
6 E fe houver de fel' feita em Ara- dem a tal dilaçaó, e que coufas fitõ as 'lu,e

~()'aõ, ou €m'Pran<;a, dar-Ihe-ha' feis nlezes, dos ditos Artig.<?~.querem provar ". [cu,
;.~ dahi em diante fegundo a 'diflancia do para iífo lhes. maIjdar dar o feito; porque,
"<iit~ Reyno, como dito he'l1o de CaH:ella. ao fazer delIes lhes deve ficar O trafl~do j,

.' 7" E fe houver de fel' feita em Ingla- para faberem ao que q.uerem dar prova
·'terra, ou em Flandes, oú em-outra feme- nos ditos Lugares. E com eíl:a decIaraçaõ
lhante terra, dar-lhe-hJt> nove mezes ,e mandará fazer· o feito condu(o; e achando
··d:ahi em diante 'fegupdo a di{pohçaõ do. que os Artigos faó impertinentes, e taes)'
'tempo, e qualidade do negocio. que provados naó relevao, ou por outré\

8 E quando' houver de fel' feita em nlaneÍra·lhe coníl:ar que pedem a diça. di~,

1loina, 'ou em Malta ,. dar-lhe-haó hunl laçaõ malicio{amente,a fin) de dilatar, ü,-, .
.-ànno, e dahi em diante fegundo a quali- qu~ a tal prov~ naó he neceffilria, ~aõ

dade do feito, e di{po{içaõ do tempo ~ 6-' affigna,rá a dilaçaó , que lhe be pedida, e
.:cando a mayoria do tempo limitado em fem elIa procederá no feito nos termos,em
~.{:odo ca[<;> em arbitrio do Julgador.. que eftiver. E fe, examinados os ârtigos,

9 E acabadas a.ffi as dilaçQés, naó po- o Juiz achar que faó pertinentes, e que [e
-derá oJulgador dar; nem reformár outra", .'- naú allegaó malicio{amente, nem a fim
f€naé -a aprazimento das partes, ou p~r de dilatar, e que a prova he lleceífaria,
via de refiituiça6, ou provando a parte lhes affignará .para os provarenl tempo

.:.taú legititTIo impedimento, que fegun- conveniente, fegundo a diftancia do Lu·
.do" di{poíiçao de Direito lhe deva fer re-- gar, e fórma das Ordenaçoés. E do qúe
formada. . fobre o exame dos taes Artigos pronuh-

'_ I Ó' E quando as partes,ou cada huma, ciar,e affi ácerca do denegar, ou conceder
-dellas di{[érem que' haó .de fazer fuas ~iJaçao grande, ,ou pequena para os ditos
J?rovas em diver{os Lugares,. façao repar- Lugares, (obre que fez o eXallle dos Ar..
'tiÇ'aõ de quantos dias hao de gaíl:ar elU tigos, poderá cada huma das panes ag
hum Lugar para a dita prova, e quantos gravar ~ nau cabendo 0. cafo na alçada
êm ótitro; e naó fe concordando as partes do Juiz.
l~a l"epartiçaõ,que· affi haú de fazer, o Jui.z I) E mandamos que, quando as par...
do feito verá as repartiçoés , e as concor'" tes nomeare fuas teftcmunhas nas Indias,.
dará o mais a 'proveito das partes que pu- affi defle Reyno , como nas de Caítel
der. E Ce a próva houver de fel' affi no Lu- la, ou Ilhas de S.Thonlé, e Pri~lcepe, Ca..
gar, onde te o f~ito trata,como em outros, bo- Verde, ou em Roma, ou elU outros
fempre [e acabará primeiro de fazer a Reynos·, que naó fejaõ eíl:es no{fos de
prova ~o Lugar, onde [e a demanda trata; Portugal, e ..dos Algarves, e em Afrie,a,
e. depoIs ·nos outros ,Lugares; fegundo rua ne.m Has outras Ilhas, nem em Caíl:el1a, e
iepartiça<)~:(alvo fe as partes fe acordarem jurarenl qas aUega ; e querem dar bem,
'em outra maneira ..·. ~ V,ek,çladeiramente na ':'ditas Indias, Ilha,$

; I I E ~m todos os cafos fobreditos , de S. TI1ftmé" e P!,ir;-J~pe, Reyn0s,e Pro...
c:mde as par~es pedirem dilaçaó para cada vindas óurras Jóra Jcis aci~a declarados,
hum dos ditos.·Lugares, {e as partes .C011- lhes feja dad~ d.ilaçaÓ fegundo a. diftanóa
trarias pedirenl, que lhe clem j,uramento,{e for, e noíI:1s Ordel)açoés (it;çláraõ : porêm

. as al1egaó bem,~ verdadeiramente, o Jui;z o Juiz do feito hirá por '~lk em. dian"te, e Q

·lh~' .da.tá... . (' defpadi~rá finalmerite, fegundo achae, ,_
i -. I 2 ··E q·qando pelas','partes, ~)l1 caga p:~"ova(."o peIo feito, e inquiri<;o~s, que fe

~:l1tlll1a dellas [e j?,edir dila~aõ para c.ada tirarem nos eJitos ooffos Reynos", e l1ha~
~ . Qlol cr~:~~

•
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outras, e em Caílella, e d rá fenten~a, yar,.o faz mais, p.or ter O accuíàdo po~ lon
como açhat que be direit. . fendo a [e.u., gQ tempo em. pü[aô, que por ter lá próva.
tença condemnatona, fe ~ará á .execuçaõ E Ce defpachará Q feito, feglmdo fe ach~r

com effeito, fegundo' no{fas Ordenaçoés; provado p~los autos;e. in.<i,uiriçoés,. que fe
e a parte,que receber o dinheiro, ou cou- tirarem. em no([08 Reynos;e Ilhas,e Rey.
fa outra da dita fentença,e condemnaç,aú, nos d.e CaRella. E fe· o Reo preCo ac'cufa
dará primeiro fiança, pela qual fe obrigará do crimemente, ou por cauG1. civel, que
que, fe depois pelas inquiriçoês, qvierem dependa de crime, pediífe dilaçaõ para as
das Indias,Ilhas de S.Tltomé,e Pril1cepe, ditas Indias, e Ilhas,e Reynos úutros,fer- .
Cabo-Verde, Roma, ou Reynos outros, lhe-ha dada 1 pofio que lá naô fejaõ os d~
para que lhe foi dada dilaçaó, a fentença liétos commettidos ..
fe revogar, tornará todo o dinheiro, ou I 5 E durando o tempo da dilaçá5,
coufas outras, que affi recebeo, com as que for dentro em noífos Reynos, e Ilhas,
cuftas em dobro, em que nlais ferá con- Lugares de Africã, e Reyno de Cattella,
demnado. E fendo a tal [entença abColu- CJue oJ~lgador dér a cada huma das par.:.
toria, ella fe tornará a confirmar, ou revo- tes? oa5 fará o Julgadof en1 eífé feito in"
gar 1 fegundo fe achar que fe deve fazer l1ovaçav, nem Ce entremetteril em entéder
relas inquiriçoes, que depois affi vÍ<~raõ nelle,falvo,naquillo fobre que foi dada di..
das ditas partes; e nao dando fiança, fe fa- lac;,aõ, ali como em receber as teflemu*
rá toda via execuçaõ, e fe depofitará até llhas, ou ver as efcripturas, e privilegios;
virem as inquiriçoés, e Cobre ellas fe dar que perante elle forem dados em prova.
fentença, affi, e da maneira, que fe dirá no 16 E em todos os caCos acima ditos;'
Titulo: Das Execuçoês: quando o con- ·onde for affignada dilaça5 ás partes, fenaõ
demnado vem com embargos, e o vence- troxerem (uas inquiriçoés no tempo da di
dor naó dá fiança. Porêm, fe os contrã- laça5,feráõ dellas lançadas,e o feito [e def..
.aos, ou deliél:os, ou outras couras fobre pachará fem eI1as.P~rêm,{e antes de o fei.
'iue a demanda for, Ce fizeraó na dita 1n- to fer fentenceado fina~mente, ou depois
dia, Ilhas de S. Thomé, e do Princepe, de fer fentenceado , pofio que a fentença,
Roma1 ou Re,ynos outros, H1:o naó have- feja feita 1e affignada,e paírada pela Chan
fá lugar;porque,quando affi for, juíla cou- cellaria,antes que a parte Ce vá çonl ella do
fa he que, onde os contraétos, ou deliétos, Lugar,onde a Corte, ou Relaçoês eflivé..
01,1 coufas outras, fobre que as demandas rem, a parte contl"aria vier com as inquiri
faó, fe fizeraõ , que lá Ce hajaõ de provar: .çoés,que fqraõ tiradas dentro do tempo da
e bem parece que naó pedem para lá a di- dilaçaõ, ou com efcripturas, que nomeou,
laçaõ maliciofamente. E por tanto fe [o- declarada efpeciticadamente a fubftancia
breG:ará no feito) até virem as inquiriçoés dellas dentro do tempo da dilaçaó para
dos,taes Lugares, poflo que os Reos fe- dar em fua provalGU poR:o que as naó 110

jaõ prefos em prifoés, ou Cobre fuas Ho- meaífe, fe dentro da dilaçaõ as tirou das
menagés. E bem am, fe fobreíl:ará, quan- Notas para as dar em próva, ,pod~raõ fet
_do as partes todas, affi Auétores, como ouvidos com feu direito J como foraó,. fe
Reas, quizerem fazer fuas provas nas di- com dIas vieraõ em tempo, e a féntença
tas Indias', e Lugares outros atráz decla... l1aõ fora datla.. E o que affi embargar
rados. com as ditas inquiriçoés, Ol.} efcripturas,
. 14 ~ q~anto ~itos crimes de pre.. pagará primeiro as c~lRa~ do retarda-
fos em pnfao publn.:i.u,ou fobre fuaH~ mento. . .. ,
nagem, paGo que 0. •. curador N,ça dilâ- 17 ~(e a fentença for dada rio Lu
çaõ,para provar nas oltãS Indias, Ilhas de gar, onde o vencedor for matador, pode
~Saõ Thomé , Cabo-Verde, e Princepe, rá embargar com as ditas inquiriçoés, e
Roma, e Reynos outroS", lhe naó feja da- efcripturas fobreditas, antes que a [enten
da, falvo,fendo os deli&os nos taes Luga- ça pa{fe pela Chancellada, ou onde llaó
res con1l11ettidos; porque parece que o houver de fer pa(fada pela Chancellaria,
~'~cllfador,que em taes Reynos qU~t"pro.. antes que feja ~ntregue áparte.

•

,
I:

..

Liv IIL 12
, .

, 1

,

.,



••

,,·LV- soUL
Livr-o terceiro das Ordena

TI

r

T
68

Das Te.flemzmhas, que ha'O deJer perglL12tacf!ls.,

D'- tpois que o Julgador affignar de-lo-ha fazer, e fer-lhe-haõ perguntadas,
, lermo ás partes,para daren1 ruas e mais naõ.

provas, (~as partes, ou cada ) E nos feitos das injurias verbaes {e
hLlma deIlas for prefente na audiencia, o perguntaráó por cada hum A-rtigo , pofio
Jlliz lhe mandará que nomêe as Teftcmu~ <.]ue em fi {€jaó diver[os, {etc T eHemu
nhas, que entende dar em o feito; e {cd nhas; e mais naô; e {e fómentc for hum
obrigado de as nomear naquelle dia,ou até Artigo; ou huma periçaú, que naó reja
O outro,la mais tardar; e naó as nomeando" ,articulada, {e podeniõ dar até dez TeRe
a eWe tCril10, naú lhe {eJaõ mais recebidas; ,mllnhas {ómentc •
.e naó eftando na audiencia, as poderá no.. 4 Porêm, em todos os cafos àcima
nle'lr ao ECcrivaó do feito,em quanto du- ,dit,os, onde a parte for lançada de poder
,rar a diIaçaõ.Porêm,fe durando a dilaçaõ, nomear as Teílemunhas, por as, ~laó no
.ef1:and'o a parte prelente no Lugar, onde mear em tempo, [e durando a ~ilaçaõ,

[e o feito trata, a parte contrqria lhe qui... -que a elle, ou á outra parte contraria for
~er fazer affignar termo, para que as no.. affignada, as houver de novo, c jur:lr que
m~e, poderá re(p.lerer aoJuiz do feito, as houve de novo,dcpois de fer pan~ldo o
ctlle mande notificar por o Porteiro" ou tertno,a que as hOllvéra de nomear, fer
Ercrivaõ do f~ito á dita parte, que as no.. lhe-haõ recebidas, com tanto que naó
mêe, e vá dar ao Efcrivaõ; e fendo-lhe afIi -pa{fe o numel'o fobredito.E iífo mefmo no
notificado, ferá obrigado de as nomear na· .cafo,onde as já tiver nomeadas,fe durando
<.]ueIIe dia, ou até o outro~a mais tardar; e a dilaçaõ , jurar que houve outras Teíle
naú as' non1eando a elfe termo, naõ lhe tnunhas de novo álem das que tem no..
fej'1õ mais recebidas. meadas,fer-lhe-haõ rec~bidas aos Artigos,

I E {e as inquiriçoés houverem de a q~e as nomear, con1 tanto que por to
fel' tiradas em outra parte fóra do Lugar, ~as naó pa[fe o numero {obrediro. E fe
o!1de o feito for tratado, naó fendo já paífarem, e quizer deixar das que já tem
notificJdo, ou mandado á parte, que no... , nomeadas, e que lhe recebaõ as de novo,
mêe as Teflemunhas, tanto que a carta, pode-lo-ha fazer,com tanto que na~ palre
porque fe a inquiriçaõ houver de tirar, for .o numero fobredito, e que naõ fejaõ já
prefentada ao Juiz, a que for dirigida, perguntadas as que affi deixar.
onde [c houver de tirar a inquiriçaú , ferá 5 E (e por iJüalquer maneira faraÓ'
obrigada a parte, que a carta levar, Ou perguntadas mais Tefiemunhas,que as do
<.]uem por elle a aprefentar, Ce nomear lJumero fobredito, as que ultim:amente
as Tefl:emunhas , que no dito Lugar hou- foraó perguntadas, depois que o numero
ver de dar, no dia, que affi aprefentar, foi cheyo, fejaõ nenhumns, e de nenhum
ou até o outro dia; e naú as nomeando vigor, e fejaó de todo feus ditos rifcacios,
no dito tenl10, na6 ferá mais recebido e roto~, que nunca fe poífaõ ler.
a ellas. 6 E fe alguma das partes requerer,
.:2 E nenhun1a par~e poderá dar, e no- que ?Jgumas Tefle~ nhas venhaõ em pef.

mear a. cada hum .Artlgo, .quando forem [o aCarte, pára t'{lí.emunharem nova
em fi dlver{os, malS que qUll1ze Teílemu- meüte lJ .lIa, aLI par _?:erem reperguntadas
nbas; e quando fómente tiver humA rtigo pelos tdtemunl10s ; ~''iue já tinhaõ dado, e
para provar,oll tiver muitos de huma mef- aos De{embargadores, que no detembar
~a fubíbncia, e cafo, naú poderá dar ao go do feito forem, parecer neceffario, a
dlto Artigo, ou Artigos mais que vinte parte,que iRo requerer, pagará ás ditas Te
~efiemunhaspor todas;: f: a ~odos os Al~- fl:emun~as as' deCpefas, que- ~n1 rua vinda,
tlgOS, poílo que em fi feJao dlverfos, qUI- eílada:-,. e tornada verdadetramente def..
zer nomear, e dai vinte Teílenlunhas, po- penderem, contando-lhes do. caminho ás

•• • '. {eis,..
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Das,Teflcl1ll IlhaJ, que lzaõ de .(er perguntadas eYc. 69
{eis legoas por dia, e mais o que de {eus da demanda feita, e perecer {eu direito.
Officius, e meftéres perd)i°em, por affi bi- 9 Ii {e a parte,que houver de fer cita
rem fóra de ruas caras aJeftemunhar; e da para ver jurar, naó e[tiver no IJugar,
ponha logo o que ifto' requerer cauçaú em onde as Teílemunbas fe haú de perguntar,
Juizo, para pagar as ditas defpefàs, ames nem tiver ahi n1ulher, nem filhos, nem fa
que as Teílemunbas {ejaú chamadas,para n1iJiares,a qu~ [e haja de notificar,e eHivcr
CJlle as Teílemllnhas naõ fejaõ detidas na taó longe, que,fe houve{fe de fer citada, a
Corte por caufa de paga. E fendo vence- Tdtemunha poderia partir,oll fal1ecer,em
dor a parte, que affi as fi~er vir, {er-lhe-ha efie caro oJulgador pergulltará a~ taes
·contada com as cufias a dita de{pefc'l. Po· Teftemunhas {em a parte fer citada,
rêm,fe as Teflemunhas, que affi for reque;. ficando-lhe [eu direito refguardado, para
rido Cjue venha~,efiivérem em cada huma pór ruas contraditas.
das Ilhas, ou em os no{[os Lugares de 10 E nefies cafos,em que affi Í11anda~
Afi-ica, naú as rnandaráõ vir fcm noifo inos que as Tefiemunhas fejaõ pergunta
efpecial mandado. . das, fe a parte naú for citada em rua pef..

7 E [e o Awfror, antes da demanda roa, naó te perguntaráõ,fenaó pe{foas co
começada, requerer ao Jlllgador que lhe nhecidas por o Juiz, ou Taballiaõ, ou
[ejaú perguntadas algumas Teilemunbas Enqueredor, ou por huma Teftemunha
fobre a coufa,que entende demandar, alle" conhecida, que diga por juramento que as
gando que [aô muit~ velhas; ou enfermas conhece, e Cabe, onde [aó moradores; e o
de grande enflrmidade ; ou eílaâ aviada~; dito da tal Teílernlmha [e eCcreverá na in
para [e partir para fóra do Reyno, e que quiriçaõ, e [erá por eUe affignada.
{eus ditos eG:ejaõ cerrados, para os dar em I I E em todo o cafo, onde alguIlJas
ajuda de fua prova, e fe abriren1, e publi.:. perroas haó quizerem teílerr:unhar, o
carem ao tempo, que Com direito [e deva Julgador as conftrangerá, pe11horando-as,
fazer,~anda-Ia(-ha ôJulgador. perguntar; apenando.as, e prendendo-as, Ce forem
fendo elIe pri111elramente informado da perroas, em que razoadamente caiba pri
dita velhIce, e enflrmidade, ou longa au.:. ['lO, e forem em evidente defobedienda.
[encia, fendo outro-fi a parte contraria E {e fotem taes, que, o Julgador as nao
citada,para ver como juraó,emfua peifoa, po{[a confiranger, e forem da nolfaJu
fe pudér fer achada; [enao á porta de rua rjfdiçaõ, façaõ-no-lo faber, fe taõ nece~
cafa prefente lua n1ulher, ou vizinhança; faria for (eu te!l:emunho , para provermos·
que lho hajaú de notificar. no cafo com direi~o. E [e o tefietnunho

8 E fe por parte do Reo for feit~ fe... hao for. tao neceífario, OU nao forem
melhante requerimento, ainda que as Te- as ditas pelfoas de noífaJürifdiçao, man~
fiemilllhas naú [ejaõ velhas,nem enfermas, de·lhe p~rguntar outras em feu lugar.
nem efpérem fer aufentes , [eráó pergun- 12 E a parte, qdeu algunl por Teíle.
tadas em todo caCo, fendo a parte citada munha em feu feito, naõ o poderá depoís
em fua peífoa , ou em rua cara, para ver reprovar em eife feito, nem em outro;
como juraõ, e as inqúiriçoes cerradas, am [alvo fe allegar razaó hlffidente, que de
como dito he no requerimento feito por novo houveífe, porque feja reptov~do.

parte do Auél:of';'porqllCl'O-aito Reo naô Poderá porêm inlpugnar feu dito, arguin
fabe,quando lhe ferá feita a demanda,nem do-o de falto, fe o entendei" provar;
efiá em feu poder derU~ fel' feita tarde,o'!l porque, por o dar por Telletnbnha, ar
cedo: e fe lhe affi n~\(:) foífem pergUl).m s provou fómente fua peíToa, mas na~

as T dl.emunhas em .~ ~ o o temp~"-'l~ elle o [eu dito, fe naó q~anto bom, e verdà..
requerido, poderia"QJ1r1a lecer ao' tempo 'deiro for.
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Que pifoas na'6 podem Jer tdfemunhas..

T Odo o homem p6de geralmeu- 6 Os Menores de quatotze anuo.
te fer te!lemunha; e ferá per.. naó p6dem fer teítemunh~s em nenhum

. guntado em todo cafo, que for feito. Porêm havemos por bem que OS

nomeado porteftemunha, pofto que lhe Julgadores em fçi~os crimes muito gra
feja pofia contradita, antes que feja per- ~es, perguntem os Menores de quatorze
gUlltado,fitlvo neftes cafos .que fe feguem. anuos [em juramento por falta d'outra pro-

I Prinleiramente, o pay, ou rnãy va ,. para fe informarem na verdade, por
n~õ pódem fer tefremunhas , _nem ferá6 naõ ficarem os deliétos graves fenl caitigo.
p~rguntados nos feitos dos filhos por elles, 7 O inimigo capital d'algum, naó
nem contra eIles. E bem affi o avô, ou ferá perguntado por te!l:emunha contra·
biGwà por o neto, ou bi[neto, dahi em elle. E déclaramos fel' inimigo capital
diante, por elles, nem contra elles; e affi, d'outro o que com eIle algum tempo teve,
o neto, ou biLlcto no feito do avô, ou ou tem feiro crime, ou civel, em que fe
bi{~iVô. P6dem porêm o pay ,. ou rnãy fel' trate, e nlova cenlanda de todos os bens,
,perguntados no feito do filho, ou filha, ou a maYQr parte delles ; ou que houveue
f1uando for a queUaõ fobre a fua idade; aleijado, ou mal ferido aquelle, que foífe
porque tem nlais razaõ de o faber que ou- dado por teHemunha contra elle , ou con
tra nenhuma peifoa :'porêm naólhe daráõ tra fua mulher, feu filho, neto, irmaõ; ou
fé cumpriqa, mas feráó cridas, como pef. houveífe feito a cada hum delles. algum
{oas .fil[peitas. grande furto, roubo, injuria; ou houveffe

2 O irmaõ na5 pôde fer teltemunha, commettido adulterio com a mulher de
nem ferá geralmente perguntado no feito ,cada hum dell.es;ou a tefremunha. houveífe
do ü:maó, por elle , nem contra elle,.fe o . morto, ou commettido cada hum dos di
'lue fe d.ipor tefremunha eílá debaixo do tos cafos contra a parte, ou contra rua
poderio,.e governo do Ílmaó, por quem, mulher, filho, neto, ou irmaõ.
ou contra quenl fe requerer fer pergw1ta- 8 E em todos e!les caCos, e em cana
do, ou fe o feito)em que he dado por teíle- hum delles naó ferá algum dos fobreditos
munha,he c"rime, ou civel em que [e trate, perguntado por tefremunha,fe o Julgador
e mOva qucHaõ de todos [eus bens, ou tiver certa informaçaõ Gue o parenteCco~

mayor p~rte delIes. . ou.inimizade he entre a te!temunha, e'aI-
3 O e[crayo naú pôde [el' teltemu- guma das partes,por quem,ou contra quem

nha,:. nem ferá. perguntado geralmente em fe [lomêa por teflenmnha.E fe o Julgador
feito ~l.gum, falvo nos caros por Direito naQ tiver tal informaçao , e a parte quizer
efpecia1mente determinados. provar cada huma das ditas razoés, por-

4 O Judeo'; e o ~Iouro naó pódem que entenda recufar '{eu teílemunho,rece
fel' tenemunbas, nenl feráõ perguntados ber-lhe-ha prov:a fobre i{[o ; e provando-a
em feito, 'lue. hunl Chriílaõ haja com ou- naõ conGnta que feja pergun,tado,
troo Púrêm fe for a contenda entreJudeo, 9 E o prefo,em 9~UH1to em nolfas ca. I

e Chrifl:aõ, va16ráu igualmente os tefte- d~as publicas forp~, naó Cerá pergun
munhos dosJudeos conl os- dos Chri{1:aás, ~.,~or tdtemunho:' ialvo Cc antes de [er
fendo dados os Judeos por teíl:emllnh~ pre[~ '~ já noml'~l(qQ por teilemunha.
pelo Chrillaõ , e 05 ChrHl:aõs peloJudeo.· Mai fef1do pre[o pcfi!teito civel,ou por de'!
E o que dizemos no J udeo, haverá affi liéto leve, qprovado naú nlereceria peno
rnefmo lugar no Mom'o. corporal, nem de ,degre-do, qlJe pa{[a(fe de

.5 O de[aGfitdo [em memoria, e por feis mezes, fóra d~Villar o Termo, Tendo
tal geralmente havido, naõ p6de fer tefle-r peífoa ~e boa fama, e (eputaçaó, poderá
munha,nenl ferá perguntado. em qualquer fer pwguntado em qualquer feito. E am
caio que feja, r. . poderáõ fer ~erguutados. quae[quer pre[oi
~~ ~ - : nOi·
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4 , -,Que peffpCzs- naó pÓ"dehJ fer teftemunhas.. .- '71
nôs.~aros, -e 1!ÍaIe~'~iqs.; ql~~e fizerem ·na forem. E Ce for dad~ prova á recufaç~õ?
,ca~~a;e fer-lhes-ha dada 'ãilfe,que bem pa- que lhe for 'pofia, vej.a-a oJulga~or; e
rece~ aos J11lgadores, que d~d.charem ' fegundo vir a qualidaqe da recufaçaó'; e .
os feitos. ' da' prova a ella dada'~ affi ~ê credito ádita ','

10 E geralmente em todos o, outros tefiemunha. ' .
.ca~os, que acontecerem, ainda que algum I I E em qualqller cafo , porque for "
feja recuf~do de tellemunha por fufpeito, accufado algum Mouro,ou efcrayo bran- ,
e a r~cufaçaõ feja legitima, e 'pofia em co Chriilaõ, os que forem,com cada hum
tempo devido, naó deixará oJulgador de delles participantes QO deliao queIe~os

o ma,ndar perguntar,' e efcrever [eu teile- que façaõ inteira prov~ , ,no que tocar. á..
munho nos autos,affi como de cada huma condemnaçaõ. dos taes" como. fe partici~

das outras teíl~n1l;lnhasJque recufadas naó' pantes naó fo[fem.

T l, T LVII."
Q'ue as partes na5 fàllem com as teJlemlwh'as', depois 9ue'f~rtm nomeadas.

D O ~ia,que pelas pa~tes forem em E promettédo-lhes por i{fo algu~a coufa,
. J mzo nomeadas as' teflemu- haverá a pena conteúda no Livro quinto

nhas, para darem fcus teilemu- Titulo: Do.qlle,d!iJer teflemunho fa!f.o.
í1h'os, até os' darem, nenhuma das partes. I E para que os Julgadores melhor
por -fi, nem por outrenl por feu,mandado po.[faó faber, fe alguma das partes fal~

falle com eHas' de parte, e f6;' e pro- lou com as tefiemunhas., antes de [e..,
vando-fe que' o fiiéraõ por juramento da~ rem perguntadas, tantC? que .for dad()'
rnéfmas tefiemunhas, ou por outra prova, juramento a c4da huma dellas, antes que.:
tudo o que a tefiemunha ~i{fet em favor·' tefiemunhe [obre o cafo principal, lhe
da' parte,que affi com ella fanar, ferá ll€- perguntaráÕ" fe falIou alguma das partes
nhum, e de nenhum effeito, e mais pa- com el1a fó, d€pois. de fer nomeada; ou
gará á parte contraria dez cruzados por lhe pedia, que deixaífe de dizer a verda de
cada teítemunha,com que faIlar;e a mefina do que foubdfe' enl aquelle feito: e tudq
peliu ha\J\etáõ, falIando-lhes perante o~- o que a teílemunha diífér, efcreva o Ta..
trem;rogando-lhes, que em feu favor cal· balliaó , ou Efcrivaó no conleço do teae:
lem a verdade,ou digaó o contrario delIa. munho.

T I
.

rULO LVIII.
'Das Contraditas, e Reprovas. '*

~ '.~'T ~nt() que ° juralllt..Qto for -~ad:o riçoé.s fore~ ~cabadas, ou até o o.utro dia
.. a teílemunha, ou ao outro dIa depOIS, pedIra por fi, ou por [eu Procura·

'a mais' tardar, fendo' a parte dor os nomes das teilemullhas, para vir
prefente no Lugar, ef't-'ile fe ate!lemunha com as Contraditas. E nao os pedindo no
houver de perguntain dirá logo ao ']fabsJ-" "dito termo, naó lh~ fer,áó mais dados.
liàó; ou Efcrivaõ,qu6)i,~._·.!"ar, que'll~ tem " I E quando as inquiriçoés forem ti
COntradita,efpecificadtTo-lhe acaufa dd- ' radas por carta fóra do Lugar, onde fe
la. E na~ lha pondo affi ~fpecificada no ,trata o feito,fe intentaráó as Contradita.s,
dito tempo,' 'na'õ lha pC?gerá'mais pôr em r e poráó perante oJulgador, que mandar
,te~po algum. E naó fétido, a parte pte- cumprir a carta, intentar:do-as, ,ou pedin
,fente no Lugar, quando fe ã-teílemunha co-as aos tempos, que dIto he. E forman
,p~rguntar, na5 ferá obrigado 'a lhr:'inten- do-as em fôrma, qu:e fejaó de receber,
tar no,dito ,tempo: mas, tanto' qne as inqui- receba-lhe aqu,ellas 1 'l~e t'0r Direito fo-

~ ~~
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rem de re.ce~er, e tientro da dilac;aõ po{l:o que a a tefl.emunha fejao-pofl.Q9:.
affignada na·carta lhe mandará que faça muitos Artig s de Contraditas. E .que...
lua prova. E fendo a dilaçaõ da carta rendo a parte .'r com Reprôvas, naó lhe
já paífada 1 ou taó pouca,que naô bafle, feráõ recebidas. O que affi havemos por

. Ce o Juiz vir que naõ ficou por aquelle, bem, por fe naó retardarem os feitos,
que pôs as Contraditas, acabar a prova falvo,fe as Repróvas fúrem de parentefco,.
<lsllas dentro da dilaçaô, lhe dará a rtlais até o fegundo gráõ inc1ufive, contado fe
di1ac;aó,qlle vir fel' necelfaria. E naô fatif.. gundo Direito Canonicú, ou de inimi-.

. fazeBde perante '0 Juiz, que a carta man- zade, porque ef!as fômente fe receberáó"
dou cumprir" rl1aó lhe femá mais dados fendo em fôrma de receber.
.os nomes, nem lugar para vir com elIas·, 5 E pofio que algum feja compre~

peloJuiz do feito. hendido em fal{i~ade, e condemnado por
2 E poRo que no tenno acima dito fentenc;a por falfo, naô deixará de (er

naô intente as Contraditas ao t~mpo, que perguntado por teflemunha; e a parte,
as teftellluHhas juráraó,fendo preCente no contra quem for prefentado, lhe poderá
Lugar,' ou fendo aufente, naó peça os pôr a Contradita, da faIfidade , porque at1i

. nomes dellas, para vir com Contraditas; . foi condelnna~o.;. e fegund9 a Contradita
,ou pedindo-as, naô vier cam ell:as ao for provada, afl1 ferá feu teflemunho im..
'tern?Q , que lhe for affignado, e por i{[o pugnado em parte, ou em todo. E a BeC..
[feja lançado aeHas, fe jurar que as houve íoa,que for comprehendida em falíidade,
depois de novo, e que as naó foube até o e naó for condemnada por fentença, naô
~te~po, em que as pede, e que naô tem ferá por i{[o deitado de teftemunha,fe por
'Ltbido por fi, nem por outrem' coura aI- outra coufa o naó lançarem. .
,guma do que as te!temul1has tem te{l:emu- 6 Outro-fi pôdem fer impugnadas
iJhado;conl efte juramento, e folemnidade as tef1:em1Jnhas, fe fe obrigar a parte a
lhe ferá~ dados os nomes das teltemunhas, provar que a teflemunha dilfe á parte
edado lugar,que venha com as Conti-adi- contraria que demandalfe tal coufa, e
tas, co~ tanto que as ponha, antes que que elle feria fua tefiem1,ll1ha; ou Ce pro
.as inquiri.çoés fejaõ abertas, e publica-o n1etteo fazer todo o mal, e damno, 'lue
das.; poJ:C]ue, depois qlle f-orem abertas, e pudeífe áquelle, contra quem' quer
publicadas, e a parte houver vifla., ou tefiemunhar.
fab.edoria dellas', naó as poderá mais pôr, 7 E pôde {er impugnada a teflemú
fe.-1vo" Ce quizer provar "que a' tdlerriu- nha, fe he inimigo daquelle, contra quem
nha,que quizer impugnar por Contradita, quer teílemunhar,ou. d'algum feu parente
foi pela outra parte fabornada por preço, de fegulldo coirmaõ para cima; ou fe a
ou por outra coufa, que lhe deu, ou pro- p'arte, contr,a quem quer fel' tefiemunha,.
n1etteo, por teflemunhar contra elle fâlCa- he inimigo de algum parente da dita te-

. n1ente: porque 'em efre cafo bem lhe -flemunha no dito gráo; ou fe fez alguma
. pôde pôr Contradita,e impugna-Ia,depois deshonra,ou diífe taes palavras a elle,ou a

... ''lue as inquiriçoés forem abertas, e pu- algum de feus parentes nos ditos gráos,eIP.
hlic'adas. qu~ {aiba en~9da, e fatisfaçaõ.
. ;' Porêm nos prefos naó haverá lugar 8 E ifto haverá lugar, [e a inimizade"
o que fica dito, de fe haverem de pôr e mal queren'ça fe cau[ou, antes que o.
as Contraditas perante o Juiz, que a in- feito folfe comec;~: porque (e foi de-.
quiriçaô tirar por carta. E poflo que naó .,oi :!o feito comec; I ao ~ ha-fe de ver pot"'.
v~õ, ?U enviem pedir os nomes das te{l:e- cuja~e fe co~ pu pl:hneiro a iniIni-~

rnunhas, e pôr as Contraditas no termo zade; e fe foi porl~arte da tefl:enlunha '
10bredito, fer.:.lhe-haó dados, e poderáõ bem o pôde deitar por Contradita, para
vil; com Contra.ditas perante o'Juiz do que naó 'valha ~~ {~u te{l:enlunho contra
fei.to, antes de abertas, e publicadas. elie.~ fe fe começou a inimizade da
. ; ~ E 'quando as Contraditas forem re~ parte' daquel1e, cujo he o feito, naó .Q.,

cebida$,perguntaráô até tres teflemunhas podéf~or eífa caufa lançar de tdlemu
a ,~da-.h~JTl ~~g~ dellas ","l~ 'ma~ fiaój ·ilh~; porqu~ par:eçe que" Q fe~ ror na~'
•.• ... ' ." . (' f~~
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~ Das Contraditas, e Reprovas~ 7~
fer tdlemunha contra eIIe ':laquelle feito, da .por Contradita pbt taz8õ de paren.i
~ ~a~a o ,poder lançar pOf(\ra~a-G (~a dita terco, que teIlha com a partê, que O

Inimizade; mas bem o podera lançar por .da por ,teficlflunha, até ° quarto gráo
outra ~aufc;. ," mclufive, contando fegundo Direito

9 E pode affi mefmo fer impugna- Canollico.

T I T UL o LIX.
Das pro1J,as, quefe dez'em fazer por efcripturas puhlicas.

T odas, os contratos, avenças, taes cafos, em Gue fegundo diíiJofiça{j''
convenças, paél:os, comFofi- deRa Ley fe requer efcriptllra pública',.
ç.oés, compl;as, vendas., ef- naú ferá recebida prova alguma de teHe...

cambos,. permudaçoés, dotes, arras, doa- munhas : e ,fe foré recebidas tefiemunhas,
çoés , ~efiipulaçoés, promiiToés, affora- tal prova ferá nenhuma, e de nenhum'
mentos, arrendamentos, empreflimos, effeito, pofia '}ue a parte ° naó opponha,
.encómendas,guardas, depoGtos, e quaef.. I E naó fómente iHo háverá lugar'
quer outros contratos, de qualquer na.;. 110S contratos, e' difpofiçoés fobreditas;
tureza, e condiçaó que fejaó, affi perpe- que forem feitas em noífos Reynos, e Se
tuas, como a certo tempo, e por qualquer nhorlos, mas ainda nos que forem feitos
nome por Direito , ~ou cofiume de noiTos fóra del1es, onde Nós em Arrayal formos,
Reynos nomeados, ou fejaó de rr.ayor , ou eRiverhlos '. ou em armada, que por
ou menor condiçaú, ou de mayor, ou N ÓS,OU por noiTo Capitaõ por no{fo man
menor força, e virtude, que efies aGui dado for feita, e nos contratos feito~ fóra
declarados, que quaefquer pe{[oas affi em alguma outra pBrte,fe guarde o Dü-ei...
publicas, COmo privadas" Concelhos, to Commum, e Ordenaçoés, e coRumes
Communidades, Collegios, Confrarias". do Reyno, onde eifes infirumentos,e con...
e affi homés,como mulheres, de qualGuer tratos forem feitos.
eíl:ado, e condiçaõ que fejaó , fizerem, 2 E nos contratos feitos em CaraveI..
e affirmar quizerem em TIoiras Reynos, e las,Navios, ou N áos,que de no{[o Reyno
Senhorios, fe forem fobre bens de raiz,. partirem, em quanto andarem,e eflivérenl
e a quàntia da obrigaçaó pa{far de Guatro no Mar, ou Rios da no{fa Conquifl.a,Có
mil reis, ou fe forem fobre bens, e couCas mercio, e N avegaçaó, ou feitos 'enl a]gús
moveis, e 'a quantidade da divi~a pa{far Lugares da.dita ConquiGa,e Commercio
de feífenta míl reis: e benl affi todas as (Ce ahi naú houver Taballiaõ publico)que
pagas, quitaçoés, Coluçoés, renunciaçoés, remos que o Efcriva-õ, que for ordenado
tran{auçoés, remi{[oes, divifoés,partiçoés em algum dos ditos Navios, abafie como
de heranças, e de quaefquer outros bens, Tabal1iaó. E fe o contrato for por eile ef·
revogaçoés, é[paços de dividas, e de cripto , e aHignado , e pelas partes contra
quaefquer obrigaçoés, paéto, ou covença bentes, e teflemunhas, como havia de fer
de naú demandar, e outras. quaefquer i~- feito por Taballiaó publico, fe o ahi hou
llovaçoés dos ditos oontratos, ou firmi- véra, feja a tal efcriptura havida por ef..
doés, ou de outros, de qualquer natureza, criptura publica. E tanto que chegar ao
e condiçaó que feja~ .. affi reaes, como Lugar de no{[os Reynos,donde partio,ou
peíl9aes, quer p~r r~Çaõ de feitos Grimes-, onde houver de defcarregar, dê logo os
quer civeis, que pa~r~em das d~ta$ quan- taes contratos a bunl TabaIliaõ publico
tias de fe{[enta mil rerinas coufas moveis, do djto Lugar.
e de quatro mil reis nos bens de raiz,fejaõ ) E porra Gue nas COUflS mo, eis fe
firmados, e feitos pOl~ eCcripturas por Ta- polfa receber prova de teflemunhas até
balliaés publi~os, ou Erci'ivaó authentico, quãtia de [e{fenta mil reis,affi para pro ar
~ue para iffo tenha auétoridade, perante o contrato, como para fe provar a paga,
teítemunbas', ou por noífas"Cartàs~~Eem difirato , ou qiiitaçaó, fe todu via o con~·

'Liv. III.' . K tr.~tO
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74 ' Livro terceiro das Ordenações ,/Til" 9·
trato p'ritrcipal for ,feito, celebrado, e pro- r fabe O que fe de1la fez, .fei.a ab(oIuto da
"-ado por efcriptura publica,pofio que feja demapda, e I aó ficará no Juramento do
de menos quantia; que dos ditos fdfenta Au~or;fenaó ( ler outra prova bafial1te;
n~il reis, proyat-fe-ha a p~ga,ou quitaçaó, e heceífaria para P tal cafo. E fç o .R~a
ou diItrato por- outra efcriptura publica:e na6 quizer j\lraJ;',p.bderá referir o juramen..
naó ferá enl tal caCo reéebida prova de ~e.. to ao Auétor; e naó querendo' o Allétor
fiemunhas.E quando o contrato te provar jurar, fefá o Reo abfolutú da demanda.
por tdlemunhas) ou por cOhf1ífaó da par- 7,E fe algum hetdeiro; ou tefiamen
te, e naó por efcriptura, poder-fe-ha pro- teiro demandar alguma peífoa por coufa,
var o rliilrato por teIten1ühhas. ,ou divida,em que fuífe obrigado ao defun..

4 E mãdamos.a todos os no{fos Der: to a'nteceífor deaê herdeiró, e o Al1él:or
enlbargldores, Corr~ge~ore8,Ouvidores; naó tiver ;f~riptll1'a publica.do que demã~
Juizes, e Jufiiças de Dolfos Reynos,e Se-- da, o~ nao tIver pr~va de tefiemunha~ no
l:horios,que naó recebaó peífoa alguma a taCo,em que teíten1unhas pódem fer rece
demandar emJuizo a outrem; nem ll1all- bidas,pode-o deixar no jurameto do Reo;
den1 citar por Carta, nem Porteiro; nen1 e jurando que o naó deve, feja abfoluto
por outra maneita, por razaó de algunt do _que lhe for demandado; e lÜó queren
contrato, ou caias Cobreditos, em que te do jurar, ferá condemnado no que contra
requeira prova por eCcriptura,falvo;amo- eIle for pedido:e nau poderá nefte cafo re
fira,ndo-Ihe primeiro inftrumento publi-co; ferir o juramento ao Auétor, pois que elIe
ou outra authentica efctiptura,porq poffa Reo tem razaó de faber. a verdade da
provar tua tençaó. E po{l:o que as pattes coufa, e o Allél:or naó, por o negocio naó
alleguein que tem efcriptura privada afli"- f~r com eIle tratado.
gnada pela parte contraria C0111 cinco te- 8 . E iíto que dito he .do juramento,
flemunhas,ou mais, ilaó ba,fiará a dita eC- que fe dá fobre a auçaõ principal,manda
criptura privada con1 quaeCquer tefleI11u- n10.S que haja lugar nas excepçoés, e repU-
nhas, que nella eItiverem. cas, e quaefquer outros artigos.

5 Porên1, fe a part~ difTer aoJulga- , 9 E fe a Reo,que for dcmandado,aI- '
dor que quer deixar no jutamento do Reo legar alguma. excepçaó, ou razaú , afli co
a coufa,que entende den1andar; matida·lo. mo abfolviçaó, paga, quitaçaõ , efpaço,
ha o Juiz citar por Carta~ ou Porteiro, ou tral1fausaõ,de1egaçaõ,paéto de naó fer de..
por outra maneira, para vir perante elle.E mandado, comprorniífo , ou outra .coufa
fe efta parte citada por juramento dos julgada,ou qualquer outrà femelhante ra
Euangelhos negar o que lhe o AuCtor de- zau, em que fegundo a determinaçaõ de
nlanda, abfolva-o logo oJuiz deífa demã· fia Ley feja neceífario efcriptura publi
da, e condemne o Auél:or ,nas cuItas,que. ca, naú feja recebida tal excepçaõ, ou de~

lbe por cauCa dcífa citaçaó fez fazer. E fe fera, fe naó moítrat ihítrumento, ou eC
o citado naó qui~er jurar' , e recvfar <:> ju- çriptui"a publica, canlO ~ito he na parte·
ramento, e o Auélor jurar que o Reo lhe das auçoés. E affi por eífa maneira fe, faça.
he obrigado em aqüillo,que lh.e demanda, na replica, e treplica,affi da parte do Au
o Juiz condemne o Reo por fentença no élor, como,do Reo. Porêm,fe o Reo ~n..
em que o Auél:or jura~ que o Reo .lhe he tes de vir com contrariedade., ou com ex..
obrigado pagar; pois o Reo,em cujo'jura- cepçaõ.';jurar-qlle a naó póde formar fem
mento o Auétor o·deixava,naã. ql;1iz jurar. efcript.ura, ou aél:os, e que efiaó em c.erto,

6 E iIto haverá luga'r,quando a parte, Lugar, feja-Ihe dadoctempo conveniente
que he demandada, e haõ quiz jurar, he a para Oi traz'er,. e pre(Jlfi:ar emJuizo,como
parte principal, que tem razaô de faber a Jiífemos QQ 'ritulo p1Ja ordem, do ]uizo.E
verdade do que lhe demandaó ; porque fe, a que dito he da ex~ei)çaõ, e treplica,naó
ftOr herdeiro,q (eja demandado ,por coufa; fe entenda naquelle,q alIegar prefcripçaõ;
que foífe paGa em guarda, e depoGto a porque eIta fe poderá provar por tefiemu
f~~l antece{for, oh a outra peífoa, que naó l1has.
tenha razaô·de.:G1bero-que lhe demandaó, 10 E em todo caro, onde o Re()
[e o Reo j,urar que tal coufc1._naQ tem,nem , naô péde prov~r a paga fenaó por efcri..
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Das prOVlJs) que f~ devem fazer por efcripturas publicas. 7,
ptura publi a, fé elle mo(trlf Alvará pri- opor qualquer via que feja, univerfil1, ou
vado da paga, como pag~~u ao Auélor, particular, poderá o di,to fuccdfor provar
pofia qnaó ú:ja das peifoas,a cujos Alva- por teftemunhas os ditos contratos"e con
rás fe dá tanta fé, como a efcriptura pu- venças, em que am fuccedeo, affi como o
blica,oJuiz de [eu Officio lhe pergunti1rá poderia provar cada huma das ditas pef..
·por juramento dbs Euangelhos, fe o dito loas privilegiadas" que o contrato, ou
Alvará he feu; e jurando q- he fe u,abfolva convença fez..
o Reo; e n-..gando, condenlne o Reo. Po- I) E fendo feito parceria entre mer
rêm, [e o Reo quize~'querelar, e provar cadores fobre alguns tratos, arrendamen
como o conhecimento lle do Auétor, ferá tos, ou mercadorias, fe a parceria for
recebido a i{[o; c provando-o, ferá o Au- feita, e provada por e[criptura publica,
áor punido por perjuro. Porêm naõ po- p\Jder-fe-haô provar por teílemunhas, e

I derá o Reo por tal prova"ncm condemna- por qualquer outra maneira de prova, fe
ç~ó de perj uro, fer relevado da cádemna- gundo di[poGçaú do Direito Commum ,
çaó do dinhéiro,em que elle Reo foi COIl- quaefquer duvidas, que fe m?Veren1 en
ilemnado, .por o Auétor negar o dito AI- tre elles, ou teus herdeiros, fobre a dita
vará. parceria, e- coufas della dependentes, ou

I I E efl:a Ley, quanto á prova Jas a dIa pertenceiltes, po!lo que fe naó
e[cripturas publicas, fe naó entenda, nelTI JIfofl:re e[criptura publica para provar as
haja lugar nos contratos, convençâs,e ou- taes couras.
tras quae[quer firmidoés, ou pagas, e qui- 14 Outro-fi nas pagas,que fe fizerem
taçoés, feitas entre pay , e filho natural, e de pen[aá d'algum foro, cen[o, alugue
naó adoptivo, nem entre filho, e mãy; ou res, ou de arrendamentos, naô haverá
feitas entre fogro, e fogra, e genro, ou no- lugar el1a Ley ; porque,pofto que os con...
ra depois do Matrimonio fer feito por pa- tratos principaes fejaá feitos por efcri
lavras de pre[ellte, durando o dito lVlatri· ptura publica, fe as pagas das penfoés,
monio, pofl:o que as demandas dos taes que am forem feitas" naó pa{[arem de [eC
contratos,affi feitos depois do cafamento, fenta mil reis, poder-fe-haó provar por
feito por palavras de prefente,fe façaó de- teRemunhas. o
pois do Matdmonio fer feparado. Nem 15 N os Alvarás feiras, e affignadog
entre irmaás,quer fejaá conjuntos de pay, por Arcebifpos, Bifpos, Abbades Bentos,
c de mãy, quer de qualquer delles [ómen- FidaIgcs de Solar, ou a(fentados em 110f.

-te. Nem entre primos coirmaõs.. Nem fos Livros, ou Cavalleiros-Fidalgos , ou
entre fobrinhos, e tios innaôs do pay ,ou por Nós confirmados, ou Doutores enI
da mãy. Porque entre e!las pe{foas quere- Theologia, ou em Canones, ou em Leys,
mos li {e receba prova por tefl:emunhas, ou em M-edeein'l, feitos em Eftudo uni
poGo que a demanda feja fobre bens de verfaI por exame, ou Officiaes da Juaiça,
raiz de valia de mais de quatro mil reis,ou que fejaó de no{[o De[embargo, naú ha
fobre mór quantia, que feifenta mil reis. verá lugar efia Ley: porque por a quali
Porêm,[e entre efias pdfoas for contrata.. dad-e de ruas pe{foas, queremos que lbe
.do por efcriptura publica, naó fe p'oderáó feja dada eíl:a auttoridade, que fe por
provar os diftratos, pagas, ou quitaçoés eUes forem feitos, e ailignadas, fendo C011

e~tre el1es roermos feitas, fenaó por outra tra elles , lhes reja dada tanta fé como a
efcriptura publica; porque, pois podendo efcripturas publicas. E po!l:o que os Al-

i ~ontratar fem e[cr!.V1ura,a qui.zeraõ fazer, varás ~e~aó affign~dos por ~ada hum dos
Cjlleremos que affi mefmo o drflrato, pa- fobredltos, fe nao forem feItos de rua le
'ga, O~l quitaçaô, feja por efcripHlra pu- tra, haverá eí1:a Ley lucrar em elles. Po
oblica. o rêm, fendo ('s taes Alvarás affignados por
o 12 E fe algum contrato for feito en- cada hum dos Arcebifpos, e Bi[pos das
tre- as ditas peifoas,que p6dem' provar por Cidades de no1fos Reynos, e Senhorios,
teílemunhas feus contratos, e convenças, ou dos Infantes, Duques, l\IeGres, Mar-

to 'e ~f;pois alguma outra peífoa,pofi:o li naó ~quezes, ou Condes, e feitos por (eus Ef..
.fe)a das fobreditas lhe$ vier a fucceder I crivaés 1 lhe~ ferá dada tanta fé, como
'; Liv. III. -- - - - JÇ ~o" flue
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que fo{fem feitos, e affignados por e.1les.. ber-fe-ha prov.a por teflêmunhas, como

I 6 Nos emprefiimos de roupas de por Direito C;ommum fe deve fazer.
camas, e de veflir , e de alfayas de cafa, 21 E benl'. affi, naó haverá luga•
befias, armas, e prata emprefiada para be- ena Ley nos contratos dos cafam~ntos,

berem por ella, ou comerem nclla, efia ley quanto pertença á conjunçaó do Matri·
naó haverá lugar; porque neíles empre- monio. E quanto aos d0[eS, e quacC
{limos nau fe poderiaó taó azinha fazer quer outras convenças, e promettimen
as efcripturas: e por_tanto havemos por tos feitos nos cafamentos, haverá lugar
bem que nelles Ce receba próva de te- o que acima dizemos no Paragrafo: E
fiemunhas, fegundo a difpoCt çaô do Di- ijla Ley. f'

reito~Commum; pofia que o preço .das 22 Nem haverá lugar nos quaÍt con..
taes coufas exceda a .dita f0111ma de fef- tratos; porque nelles fe naó requer con
fenra mil reis. vença, nem confentimento d'ambas a9

17 N enl haverá outro-h lugar nas partes.
encommendas, que vierem da India, e de 2 ; Nem outro-fi haverá lugar nos
outras partes de fóra deites Reynos, affi arrendamentos, qüe fe fizerem de bens de
de pedraria, como de quaefquer outras raiz por hum fó almo por preço, que naô
D1ercadodas; nas quaes fe receberá próva palfar de fe{fenta mil reis; porque em tal
de teftemunhas, como por Direito fe re- cafo Ce pàderáó provar fem efcriptura
quer; poíl:o .que o preço das taes couras publica pela prova, que, fegundo no{fas
~xceda a quantia de fe{fenta mil rcis. Drdenaçoés , e difpofiçaõ de Direito, for

I g N em haverá lugar nas Si[as, e pa- fufficiente.
gamenros deltas, nem dos outros tribu- 24 E porque para defi-audar erra 01'
tos, e direitos no{fos; porqul~ nHto que· denaçaó, muitas vezes, fendo os contrato~

remos, que fe guarde o que fempre Ce feitos de mayor quantia de fefrenta mil reis
guardou, affi por Nós, como contra nos bens moveis, as partes demandaó
:N"ós. fómente felfenta mif reis, e dahi para

19 Nas compras, e vendas das mer- baixo; e veyo lTIuitas v.ezes enl duvida,
<:adorlas , que forem feitas por Correao- Ce fe poderia dividir a dita fomma , man..
res entre os Eílrangeiros , e N aturaes do damos que, mofirando-fe que a quantia

. Reyno, afli das que os Eftrangeiros vel1- he de contrato, que, quando foi feito,
derem, como das que comprarem por pa{fava de Ce(fellta mil reis, naó Cejaó
~orreélores , nem nàs de mercadorias fei. ouvidos,poflo que queiraó pedir felfenta
tas entre os N atllraes do Reyno,fendo fei· mil reis fómente, e dahi para baixo: por
tas por Correélor, para i(fo efpecialmente que, pois o contrato por bem delta Or
deputado, naó haverá lugar eRa Ley; denaçao, por affi pafEtr da di ta quantia,
porque elTI taes cafos fe poderáô provar e fer feito fem e[criptura publica, Ce naó
os contratos pelo Corrector, que as mer- pôde provar por teftemunhas , nem fer
cadorlas fez vender, com duas tefiemu- ouvido em Juizo, razao he que nenhum~

nhas dignas de fé; de maneira que fejaõ' quantidade:do dito contr2:to Ce po{fa pedir.
tres, contando o Correétor por huma del- 25 Nem haverá lugar outro-fi eRa
las. E qw~ndo o contrato da ,n1ercadorl'a Ley nos contratos Gmulados; porque
for confeITado pelas partes, e for entre muitas vezes as partes, por defraudarem
elles differença fobre a quantidade do pre- o Direito Civel, ou Canopico, fazem
ço, ou de outra alguma qualidade, e dr- enganofamente alguns contratos Gmula~

cumfiancia, ferá crido o Correélor-1por dos, affi como, f~· tiveífen1 vontade
juramento dos Euangelhos, que lhe ferá . de fa:ler hum contrato ufurario, e por
cl.ado, álem do jurame,nto;que fez, quando defraudar o Direito, que defende a$ u[u
H:e foi dado o Officio. ras , fizeífem outro contrato, por mU-

2C? Nas couf.as dadas a Pregoeiros, e darem a filbftancia da verdade, que ti..
Adélas para venderem, ou Alfayates ,e nhaô em vontade fazer; em tal cafo, por",
outros q~ciaes para coferem,e concerta- que a verdade foi entre elles encubert~ ,
rem, nao haverá dl;a Ley lugar, e rece- no contrato fimulado, e Q engano fOI
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Da fé ~ queJe deve dar aos !nftrumentos publicos, 0·c. 77
'.nélle fónlente declarado, havemos por engano fempre f._ faz encubertamente, e
'bem que tal engano, e íimulaçaã fe por tanto naó re poderia provar pOl· ef..
po{fa provar por teítemunhas: porque o criptura publica.

T -I T U L o I~X.
Da fé, queJe deve dar aos m)lrumentos publicos, e a mitras ejcriptm"as ;

e como fi podem redarguir de faljas.

SE algum inilrumento fizer mençaó ferecer, naó a. corroborando na maneira
de outro, nag dará o Julgador fé - fobredita, ferá havido por fal[~rio,e have
ao tal in{lrumento , de que o fegun- rá a pena de falt::.rLo,fe naó dér efCllfa, par

do fizer mençaô, íàlvo fendo moilrado o que pareça naó fel' culpado na dita faHlda
primeiro, ou fendo incorpOlado no fe- de, como diren10s no quinto Livro, no
gundo perante a parte, a que o primeiro Titulo: D@s que fúzem ejeripturas falfa-s,
inltrumento pertence; ou fe o dito inítru- ou z!faô del!as.
menta primeiro, de que o fegundü faz 4 E {e algum in!trurnenio fufpeito de
mençaó, for feito por aquelle Taballiao , falfo~ for traz;do aJuizo, e a parte, que ()
que fez o fegundo i e o dito T"balhaó ali aprefentar, di{fer que naú quer ufàr delle
o diga, e o declare no fegundo iníhu- dahi em diante, feja havido por naó ver
mentO', que faz mençaó do outro; porque dadeiro; e o que affi o offerecer, haverá a
em tal cafo lhe dará fé, affi como Ce foífe pena conteúda no Tjtlllo : Dos que fazem
moflrado o primeiro inflrumento, de que eJcripturasfalj'as, ou uJàô â-ellas .

. o fegundo faz mençaó. 5 E fe a pªrte,Gontra qUC111 emJuizo
I E quanto aos Alvarás, Ou Cartas he offerecido algum inítrumento,ou efcri..

por Nós affignadas,em que fizermos rnen- ptura publica,allegar,e quizer provar que
çaó d'aIgumas efcripturas , ou affignados, he falfa, ora o allegue por via de accufa
que outrem fizeífe, naó fe fará obra por . ça5, ou por via de excepçaó, o Juiz, que
tal Alvará,ou Carta em pre)uizl1 d'outrem do feito conhecer,anaõ receberá a ifTo,fem'
(quanto he por refpeito da tal efcriptura, primeiro fe obrigar,e fobefcre\ er,que naó
ou affignado), fem fe moflrar o affignado, provando a fdfidade, haja a me(ma pena,
ou efcriptura,de que no noifo Alvará, ou que haveria asuelle, que por fua pai"te of-

, Carta fizermos mença6. ferece a dita efcriptura,fe falfa foífe.E fei..
2 E mandamos que os Livros dos ta a dita [obefcrip.çaó, lhe faça fazer de

Efcrivaés das Alfandegas, Portagés,Sifas, claraçaó da razaú da falíidade, em que
e de quaefquer outros direitos Reaes ,fa.. parte he falfa, e de que maneira, e como
ça5 fé cumprida entre Nós, e ó Povo. entende provar eífa razaó de falíidade, e

l É fe algum moíhar emJuizo eCcri- todas as outrascircllmfl:ancia ,porque me
ptura publica, a qual for Cu(neita , por ter lhor fe poífa entender, e conhecer a dn:a
alguma ratura, entrelinha, ou riCcado em faHidade, fe he com verdade, fe com ma~

lugar fufpeito ; {)u por fer fufpeito o Ta- lida alIegada. E logo fem outro intervaI
balliaó, que a fez, por razaó, que já foífe lo faça vir perante fi o Taballia5, ou Ef
achado-em alguma faHidade; ou fendo o crivaõ,que fez o inA:rumento,ou efcriptu
que a offerece furpeito, fendo coílumado ra, e alguma, ou algumas das teítemunhas
otferecer em Juizo alguma efcriptura fuf.. nella nomeadas, para ferem logo pergun
peita, naó lhe ferá dada fé, fe a nao corro- tadas [obre a verdade da efcriptura.E poc
borar, e fizer boa, e verdadeira, pelas te- qualquer prefumpçao de faHidade, ou de
flemunhas nella conteúdas; e Ce forem malicia, que achar contra cada huma das
mortas, ou aufentes por grande aufencia, partes, prenda logo aguelIe, contra quem
que naó po{faó [er havidas, ferá corrobo- achar a prefumpçaó, e naó feja folto 1té

~ rada por outras teflemunhas dignas de fé, .() feito fer determinado. E fe as partes
• -011 por eícripturas ]?ublicas. E o que a of~ quizerem dar maii proya a fe~ altigos de

. . f~Ui",

•
"
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faHidad ,áleln da dita diligencia, o Juiz o
lhe at1ignaridi1açaõ, [eguúdo o caro for.
Porêm, [e a parte, que aJfi allega a falG
dade,differ que naó póde declarar a fôrma
della fem primeiro vir a nota, tendo am
feita a fobefcl~ipçaó para haver a [abredita
pena,o Juiz, [~ndo elU fua jurifdiçaó,nlan
l1ará vir a nota; e o 'Taballiaó com ella, á
cuíla da parte; e depois de vinda, mandará
iàzer as [oGreditas declaraçoés l, e arti
gos dellas. E fendo o Taballiaó

o
de fóra

da fua jurifdiçaô, palfar.í [ua carta preca
toria, para fe fazer exame na nota, pre
f~nte a part~-; e °depois de vindo o exa-

o111e, mandara fazer as [obrejitas declara
çoés , e artigos de-llas.

6 E quando a parte, que move, ou o
defende alguma demanda [obre contrato,
de <]ue allegou fer feita e[criptuta publi
ca, allegar que a perdeo por algum cafo,
e quizer tirar outra da nota, haverá Car
taono{[l paífada pelos noífos Defenlbar
gadores do Paço, na fórma cofrumada ,
p3ra que lhe feja dado outro infl:rumento
pela nota; o qual [e lhe dar.á com falva, e
prefente a parte. E fe acontecer qu~ a
nota feja perdida, e quizer o Auélor pro
var por te[lemunhas, como o infl:rumento
foi notado, e a dita nota, e infl:rumento o
perdidos, [erá recebido, e ouvido com

a pa:-te, a que pertenc~r. E provat~do-o

por homens oifcretos , e entendido!', que
~eclaradamente digaõ o theor do ~l1{hu

111ento, e como foi notado, e perdido,
tal prova faça fé, affi corno, fe o dito
inftrumento fo(fc oiferecido. E em caroo'
que fe próve o inlhumento fer notado,
c perdido, fe as teHem Linhas affi quaI.ifi
-cadas naó difterenl claramente o theor
do contrato corlrteudo r~eHe, tal prova
naó aproveitará ao Requerente, fa1vo,
provando elle que no tempo, em que o
dito infl:rumento havia de fer offerecido ,
foí perdido por cau ra, e cul pa da parte
contraria. E fendo a prova por pdroas,
que naó fejaó das acima ditas, as taes te~

fremunhas fr.ráõ f6mente meya pr0va.
7 ~ fendo emJuizo offereci.do in{lru~

lnento,que contenha enl fi alguma contra":
°riedade; e bem am quando huma parte of
ferecer dous inílrumentos , ou mais, que
fejaõ contrarios hum ao outro, naó lhes
{erá dada fé,falvo podendo a contrarieda-o
de fer ajudada por alguma dHlinçaõ ra"
zoada, e trazida

o
a concorrua. E fe duas

partes offerecerem dous infl:rumentos,dos
quaes hmn he contrario ao outro, dará o
Juiz fé ao que for feito por N otario· de
mais credito, e que tenLla tefien1unhas
~ais qualificadas, e dignas de ma.yOF fé:,

•

•

T I r UL o LXI.
0p 01' quanto algumas partes nos fei.
. tos, e cau[as, que trazem com os

no{fos Procuradores,pedem Pro
vifoés para lhes .ferem dados da Torre do
,Tombo traílados de eicripturas, doaçoes,
privilegios, foraes, fentençoas, e outras
fen1elhantes; e fendo as .ditas e[cripturas
revogadas, declaradas, ou limitadas por
outras, que e{1:aô na dita Torre, naó pe..
dem mais, que o que fómente faz a bem
de rua ju{1:i~a, o que he.oem prejuízo not(l-

. ' vel de noifos Direitos; mandamos que as

. Provifoés,que fe pairarem para o Guarda,.

-

Em que lJUldoJe da~·á5. os traflados das eJcriptllraso da Torre do Tombo.

omór da Torre do Tombo, fe pa{fem com
dec1araçaõ, e clauCula, que eUe faça a dili·
gencia, que lhe pare~er neceffilria para {a·
ber fe ha alguma efcriptura, ou fentença
en;J. contrario daquella, cujo trailado Ce
pede. E achando-Ce algumao, de qtJ~lql1er

fórte que feja, porque r~ declare, limite;
ou revogue em pa!·te, 01;1 eUl todo,oo que
-fe pede, fe faça efpecial mençaó diffo no
dito traOado.E paffiido-fe em outra manei..
ra, naó [e po{fa a parte ajudar do dito traf..
lado, nem por elle fcofaça obra alguma el11
prejuízo de naifa Direito.

o'"
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Dos embargos, qile fe fdlega'Ó ás in911iriço~s ftrem áiertas; e pllbli'Cada~.

·TAnto q.~le as inqui,r!çoés Caõ.aéa. allegada, antes que as ihquiriçoés forfem
, badas,pcrguntarao os Julgado- 'começadas, e ceFois a parte nunca niífd
,,' Tes ás partes Ce t.ein err.bargbs 'por algum modo confentio, faça o Jl.liz
·a ferem ab-ertas,e publicadas. E porque ás qüeimar as ditas illquiriçoés, a1li os origi-
· vezes vem com embaraos, dizendo que naes, como os haflados, perante as mef..
I lhes ficáraõ algumas tenen1ubhas por per- mas teReitümhas, para que affi pollàó·1.i
.guntar, affi do principal, como das con- vren-;ente tefiemunhar,e 'íe~1 an e~~yb de
· traditas, humas por naó ferem achadas na fe encontrarem; e depois de queimados;
'terra, e outras por ferem mbrtas ; depois faça perguntar outra vez ~$ tefiemunhas
de ferem nomeadas,e outras por haó qtle.. por outro TabalIiaó; ou Efcrivaõ, ou
rerem tefiemunhar , requerendo, que lhe Enqueredor em lugar do que for. achádo
perguntem outras tefiemunhas em lugar [ufpeito, á cuíla daqueHe, qU€ achar cul
dellas; neRes caros informar-fe-ha o JuI!.. pado; eáleln difio lhe ~ê a pena, que for
ga<;!or na verdade, e achaI?do que he am; Direito.

'como dizem, dar-lhef:ha lugar, para per- 3 E outras vezes fe alIega cont~a ·a
·guntar outras em lugar das .mortas, ou publicaçaó que faraó pofias contraditas;
3ufentes. E as que tefl:emunhar nuó qui- e que naó fOl-aó recebidas: nefle cafo verá
·zerem, obrigue-as j ou tome outras em ó Ju]gado~ as inquiriçoés, e fe achar que
[eu lugar, como diIfemos nefie Livro, na as tefiemunhas,a que faó pofias conttadi
Titulo: Das Te.flemunhas, que hafJ·de fi" tas, fe lançaõ pelo cofl:utne, confe!fando
fel~·llntf!das. .... ~s fufpeiço_és, que faó porras, naó cure

I Outras vezes àllega5 as 'partes con· âeHas. E affi o faça, onde achar que as tê..:
.tra as inquidçoés.a (eren1 abertas,e publi.:. fiemunhas I1aó dizem coufa algl,lrrià fllb..
cadas;que faraó tiradas devaífatnente,1em fiancial,ou Ce algumas dizem alguma cou
as partes ferem chamadas, nem citadas} fa, que toque á. fubHancia do feito.Ha ahi
nem faberem della.s parte; é neRe cafo outras,a que naó he pofia contradita, que
mUlidará oJulgador que fe façaó juruciaes; dizem aquillo mefmo, ou mais, e l1efies
perguntado as tefiemunhas outra vez, e cafos naó receberá aS contraditas, mas
vendo a parte, como juraó.E Hto f~ndà as fem embargo delIas, haver~ as inquiriçoés
tenemunhas no Reyno ; e ferido fóra do por abertas, e publicadas; e mandará, qtte
Reyno; ou i110rtas , fer-lhef-ha dáda tanta haj aõ ~s_ partes viRa dellas, fe quizerem.
fé , como que a parte as vira jurar, pofia ii- E quando às partes vierem com
que naó [ejaó reperguntadas, fómente fe- embargos ás inquiriçoés. ferem abertas, e
ráô dados á parte os nomes das tefiemu- publicadas, na_õ lhes feráõ dadas a elles,
11has, para vir com contraditas a elIas.Po-· ilem a [eus Procuradores, para ver os ter
rêm,quando fe ptoceder por Édiél:os coil- mos dellas, pofia que' queiraó jurar que
t1'a algum aufente, naó fe reperguntaráõ naólêraó os ditos das tefiemunhas, e que
as teftemünhas, por naó ferem judiciaes; os teráó em Cegredo.E fer-lhef-ha? f6men~

mas em adio do contlln1UZ o Julgador as te dados os nomes dfls teflemunhas corri
haverá por judiciaes. . o traslâdo dos tetn10S das inquiriçoés, que

2' Outras vezes Ce allega a embargar os Procuradores pedirem,para virem cort1
a publicaçaõ que faraó as inguiriçoes ti. os embargos. E o Efcrivaõ,. que dér a9
radas por Engueredor, ou r.raballiaó fuf... inquiriçoés, ante~_ de ferem abertas; e pu..
peitos de fufpeiçaó muito evidente; nefi:e blicadas; por e{fe mefino feito pêrderá o
cafo informar-fe-ha oJuIgador fobre iífo, OfEcio, e incorrerá nas penas, em que
e fe achar que a fufpeiçaõ he taó graride, por noífas O~denaçoés, e l?ireito incor
(jlle faça as inquiriçoés muito duvidofas, "rerem os Officiaes, que defcobi"€m o fe-

" e fuipeitas, e a fufpeiçaó lhe foi pana, e gredo daJufuça.

"
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Que oS Julga,<!ores , julguem por a 'VerdadeJabida , Jem embargo do erro do proctjJo.

P·.Ara· que Ce abbreviem as demãdas das mulhe~es, ou que fe tratou o feito por
com O'uarda do Direito, eJufiiça ,procurador naú fufficiente, ou que fendo
tia.s p~rtes, ·mandamos que osJuI- o feito de algum lVlenor de vinte cincq an

g,~dJre~ julguem, e determinem os feitós nos,e Mayor de qllato.~ze,fendo ':raú, ou
ffgundo q. verdade, que pelos proceífos Mayor de doze, fendo femea, nao entre
fQr provada, e Cabida, ou.por confiífao da - veyo procuraçao, quando era Auélor, ou
parte, naó julgando mais do pedido pelo quando era Reo, faltou á citaçaõ de am·
Auélo~ , poRo que o proceífo feja nIaI bos, affi do ,Menor, como do Curador;
ordenado,ou errado,ou falte nelle alguma havendo porêm citaçaõ, e procuraçaõ de
folemnidade, que para boa ordem, e cada hunI delles , em cada hum deItes ca
fubflancia do Juizo fe requeira, affi como· fos, fe fe allegar o tal erro no primeiro
fe naú fofie dado, ou pofio libello em Juizo,antes de oJuiz ter dado fentença,
fórma devida, ou fe naó foífe dado jura- elle me[mo o fttpprirá ,mandando ao que
nlentO de calumnia ás partes, ou llaó fez· a procuraçaõ naó fufficiente, q:ue a
foífe a·lide contdlada, ou naú foífcn1 as faça fufficiente; ou fe ° erro era de faltar
inquiriçoés abertas, e publicadas, ou llaú a procuraçaõ da mulher, nlallde ao ma
foíle a fentença definitiva publicada pelo rido, quando for Auélor, que traga outor
Julgador, ou lhe naó foffem affignados os ga, ou procuraçaõ delIa} para °dito feito;
tenl10S de no{fas Ordenaçoés, para vir ou fe o erro era de falta de procllraçaõ do
com artigos, ou faltaffe no proceífo outra Me110r, ou de feu Curador, mandando
alguma coura fubfiancial do Juizo iguul vir a procuraçê.ú de cada hum delles, qu~
de cada huma defias, ou de menor fub· naô interveyo, affignando-Ihe. para iífo
fiancia, a qual.f:1ltando, ou fendo errada .termo conveniente, fegundo a difianci~

no proce(fo , todo o Juizo, e fentença,que do Lugar, onde efiiver o que affi ha de
delle procedeífe, feria nenhun1a ,fegundo fazer a procuraçao. E fe o Reo tratou o
Diréito. Porque [em embargo difro, que- feito [em procuraçaõ. da mulher, ou do
remos que naú feja o proceiro annulIado, Menor, ou Curador, ou fenl fel' citada
ne~ fe poífa dizer a fentença ( pofio que cada huma das fobreditas peífoas nos ca:
feja paífada em coufa julgada) nenhuma, [os fobreditos, onde fe requeira citaçaõ,
fe a verdade for fabida pelo proceífo, e o mandará o Juiz ao Auélor que faça ci·
Julgador julgou o que-lhe pareceo jufiiça, tal' a peífoa, que fe requeria fer citada;
por· as provas no; proce{[o feitas fobre a e feita a dita citaçaú , procederá no feito,
verdade,e fubítancia da coufa .. PQrêm, fe poíto que a peífoa affi citada naú mande
no primeiroJ uizo, a~1tes da [elJtença .defi· procuraçaõ. E i!to tudo fará fem os a·
niti,va, ou no caCo da appel1aç~ó, ou ag- aos até alli proceffildos feren1 havidos por
gravo., ;l11tes da. fentença, for allegado. nenhuns.
por cada huma das partes,cqmo foi algum 2 E Ce já for dada fentença peloJuiz
dos .ditos erros no proçe{fo,pode-Io-haõ os da primeira infiancia, e cada hum dos taes
Julgadores fupprir, fe neceffàdo for, (em erros for allegado na caufa da appella-
por iffo os ~élos ferem nenhuns.)\'1as de- çaõ., ou aggravo, antes da fentença fec '
pois.da fentença fer dada, [e os erros .naõ dad~ na infial~cia da appellaçaô,ou aggra
for~m fuppri~os em cada hqm dos ditos vo,osJuizes fuppriráõ o tal erro,fem por
Juizos, naó po'deráõ allegar os ditos erros, elle os aélos até alli proceilàdos ferem
ou nullidades: e aIlegar~do-[e, na5 [eráó havidos por nenhuns. Porêm o Juiz da
recebidos; e todavi~ o.s áélos , .e fenten- appellaça~, ou aggravo, que o tal erro
ças feráã valiafas. mandar fupprir,colldemnará oJuiz da pri-

I E [e o erro do proce!fo for, por fe,. meira inílancia, ou o da appellaçaõ, [e o
allegar ~ue naó entreveyo procura~aõ erro for fupprido pelos feus fuperiore$,n Us ,.

c,uftas



Q~e os J ulgádores julgueln por d'verdade fabida)!ém eYc~ :Et
cuíl:as do retardamento, que Ce fizer, eUI Jobre bens de raiz ftm ouéfoFida'de de fila
quanto fe fupprir o dito erro, e cada hum mulher.. ..' '. . . :;
pela .parte, <1 pIoceífou. E fupprindo cada· L 5' E Ce b ·erro do proceífb for; por fe
'hum dos ditosJuizes, antes de dar Sen- allegar que falta a citaçaô ,da parte; ·oi!
,tença, todos .os ~aos feitos defdo princi~ Gue foi feita citaçaó; que por Direito he
pio, feráó valiofos. E fe os. ditos erros naú ·nenhuma, affi como fe foife citado o Me·

. fore.m fuppridos por os ditos Juizes, fuas ·nor de quatorze annos, e a feinea de doze;
Sentenças, e 2aÚS Ceráô.nenhuns; e cada fem lhes fer dado Tutor no cafo; que o
l1un1 dos ditos Juizes , qüe oS'proceífou, . tiveifem., ou que fe tratou com Pro.cura·
ferá obrigado ás cufias,affi pefToaes, como dor falfo,que offereceo falfa procuraçaQ-r
do prpceífo,pela parte,que cada hum pro.. em efies caros o tal erro fe naó poderá fupto
ce{[ou. 'pór em nenhuma parte de qualquer Juizo,
') E nos taes cafos " pofio que haja5 .que feja allegado; antes todo b proceífo

de julgar pelos ditos aaos, quando affi ferá nenhum; e.o.Ju1gador, que os taes a~

mandaó filpprir o erro, fe depois que a aos proceífou, ferá obrigado ás cuílas· no
'peífoa, que traz·a procuraçaõ fufficien- cafo, que proceífou fen1 citaçaô , ou com
te ,: ou a peífoa, que. de novo he cita- citaçaó .nulIa. .
'da, quizer allegar nos. ~aos alguma cou- .' 6 Outro-fi, Ce os Juizes d~aíçada a·
fa de novo, que feja de receber, ou dar charem que o Auél:or tem provado [ua
mais tefiemunhãs das que h1Ó dadas aos tençaô Cegundo a auçaó, por eIle em feu
artigos, que já [aó recebidos, .jurando libello intentada, e que por eifa al,lçaó
que o allegaõ fem malicia ,fer-Ihe-ha naó pôde haver vencinlento do que de
recebido.. . nlanda '. e que l.he conviria for~ar novo

4 E [e em algum dos ~afos fobredi· libello fobre oútta auçaój fundadá em al
tos, quando for mandado que venha- a guma razaó pelo dito ·Auél:or allegada , e
procuraça~ fufficient~; o~ da mulher, fe os ditC?sJuizes acharem por o pro~dro

ou d'outra peifoa , que feja neceífaria, e provado toda, ou a mayor parte daqueIla
a peífoa, cuja procuraçaó fe manda tra- auçaó, que fegundo rigor de Direito'lhe
'zer, a naó quizer dar, oJuiz ~bfolverá for.nece{fario intentar, mandaráó ao·Aü
'0 R.eo da inGancia do Juizo;, e oJulga- étor Gue declare a razaó, que allega , em
·.(lor, ou Julgadores, que o tal feito pro- '. eífe mefmo proceífo, fem outro novo li..
'ceífáraó fem a dita procuraçaó, pagaráó bello: e viRa fua razaó, mandenl ao Reo,
todas as cuRas, que as partes por ilIà que refponda a ella, e affi vaó por·o feito
fizerem.Porêm,fe a mulher fem jufta caufa em diante, como acharem por Direi~o. E
recufar de lhe dar tal outorga, .e procu- ..fe acharem que faó taes razoés, a que fé
raçaó, e parecer aos Julgadores que lhe deva dar prova, o Juiz lhes receba a dita
deve fel' dada audoridade para poder pro- prova, e naó o mandem tornar aosJl.Jizes;
fe6uir a dita demanda, hiráõ com o feito de que a elles o feito veyo por appellaçaõ;
'por diante, fegundo temos dito no Xitu1o: ou aggravo ,nem conftranjaó o Auél:or,
Que o marido na'Ó pqJJa lhigar em Juizo -que venha com outro libello de ~ovo.

•

Como Je julgartíô os caJos, 'ql;e na~ forem détermiltados por as. Orcfetiaçoés~ . .,

U ando algum cafo for trazido dar " f~-ª por eIles' julgado U'em embarâ'd
em pratica, que feja determina- do que as eys In1periaes .ácerca do dito
do por alguma Ley de no{fos -cafo en1 outra maneira difpoem; porque,
Reynos, ou EHilo' de no{fa 'onde a Ley, EilHa, ou ~oftume de i1o!fo~

Corte., ou co(lume em os·ditos Reynos: Reynos difpoem, ceífem todas .as o.utras
Ou em cada huma ~rte deUes 10n amente .Leys, e Dir.eito. E quando o caf@", de qué
~' e tal que por ,lrelto e devá guar- .Ce tratà 1 nao- for _determinado por Ler;
. Liv .III. L ~fiilo
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eftilo, ou co!l:ume de no{fos Reynos, alguns Doutores tiveífe,ffi o contrario; faI:
mandamos que feja julgado,iendo mate~ vo,fe a 'commum opiniaõ dos D.,outores,q
ria, que traga, peGcado , por os Sagrados .depois delIe efcrevêraó,for,contrari~.

Canones. E fendo n1ateria, que naó traga -2 E acontecendo cafo,· ao qual por
peccado, [9a julgado pelas L.eys Impe- nenhum dos .ditos modos foífe provido,
,riaesLP0lto que os Sagrados Canones de- mandamos que o notifiquem a N ôs, para
terminem o contrario.!s ~aesL-m Im7 o determinarn1os; porque 'naó fÓn1el1te
eriaes mandamos fômente uardar ela taes detern1inaçoés faó defembargo da~

boa razaó, em ue ao un adas. quelle feito, que fe trata, mas faõ Leys
.. ~. I E Ce o cafo,de que [e trata em pra- para defembarga-ren1 outros f~melhal1tes.

tica, naõ for determinado por Ley de no[.. . 3 E rendo o cafo, de que fe traFa tal,
fos Reynos, eltilo, ou co!lume acima di.. que naô feja materia de peccado, e naó
to, ou Leys Imperiaes, ou pelos Sagrado~ folTe determinado por Ley do Reyno,
Canones, entaó mandamos qfe guardem nem eflilo de noífa Corte, nem cofiume
as Glofas de Acurfio,incorporadas nas di- de ooiros Reynos , nem Ley Imperial, e
tas Leys, quando por commum opiniaõ foire determinado pelos Textos dos Cano~

dos Doutores naõ forem reprovadas : e nes por hum modo,e por as Glofas,e Dou~
quando ,pelas ditas Glofas o ·caCo naó for tores das Leys por outro modo, manda:
<ieterminado, fe guarde a opiniaõ de Bar. mos que tal cafo feja remettido a N ôs, pa·
t1iolo; porq fua opiniaõ cúmummente he ra darmos fobre iífo noifa determina~aõ.,

mais conforme á razaó, fem.el11bargo que a qual fe guardará.

T I r u L o LXV~

.-A-_

Das Sente11ças biterlocutorias, e como podem Jer revogadas r

SBntença InterIocutoria he chama,qa peIlaçaõ. P,orêm, fe a dita InterIocutoria
em Direito qualquer Sentença, ou f9~ de denegaçaõ de apr,eIlaç:aõ de Senté
Mandado, que o Juiz dá, ou manda ça definitiva, pode-la-ha revogar, e rece·

em algum feito,antes que dê Sentença de- ber a appellaçaõ, fe por Direito lhe pare
finitiva. E, todo Juiz pôde revogar (ua cer de receber;ei{lo em· todo tempo,antes
Sentença interloclltoria, antes que dê a que a ·Sentença feja entregue á,parte.
Ddiütiva;porque,depois que a Definitiva· 2 E a Sentença interlocutoria póde
h~ dada'~ já fe naó entremetterá mais para fel' revogada'até dez dias,contados do dia,
jülgar em aq\:lelle feito, que.já he findo: e em que foi dqda, fe a parte, contra quem
affi a Sentenç'a definitiva, naó poderá fer foi dada,allegar por olIde haja de fer reva.
por o Juiz,que a deu, mais revogada; por- gada, e o Juiz,que a, deu,achar por Direi~

<]ue deu por ella fim a' todo Ceu Juizo. to que a deve revogar. E fe o Juiz de feu
I Porêm, fe a Sentença interlocutQ-:' proprio motu, (em re{]uerimento da parte,

ria foue tal,que fizeífe fim aoJuizo,e pro- a qui.(':er revogar, pode-Io-ha fazer a todo
-ceIfo) naõ poderia fel' ruais revogada; am tempo, {e, achar por Direito que naó foi
como, fe o Juiz julgaífe que naú procedia juítamente 'dada; com tanto que a revo
o libello, ou abfolve{fe o Reo da infl:ancia gue antes da Sentença definitiva, e elJa (e~

do J uizq, ou naú recebeife o Auél:or á de- ja tal Interloc~toria) qpe fegundo ,Direito
manda, ou outro caro femelhante; porqúe . po{fa {er revogada, como acima temos
em c'ada huni def1:es cafo's oJuiz deu fim dItO.'
a [eu Juizo: e por tanto, naô pôde mais ; E {e OJuiz deu Sentença interlo·,
proceder nelte , nem fazer outra couCa al- cutoria, ~ qual mandou logo executar,an
gllma. E bem am, olide o Juiz recebeífe tes que a parte fe della aggravaífe, e d~;

'appellaçaõ d'alguma Sentença definitiva, pois a parte requer que feja revogadfl, J~a

naõ po~erá depois revogar a tal Sentenç(t elfe J4iz dahi em diante.a naó póde maJS "

interlocutoria,. porque affi recebeo a.np- revogar ;: Calvo. de aprazünellto de ,abm~ '\ I

, ~ as
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, D~ Sentenças 'interlocutõrias, e como póáenller revogadas. 8)
bas as partes, entre que he a contenda. naô recebe appellaça'Ó da Sentença intetlo"

4 E pofl:o que feja appelIado da Sen.. cutoria.
tença interloctitoria pela p~rte, que della 6 E (e algum Juiz dér em algum feito
fe fentio aggravada,poderá oJuiz revoga- Sentença interlocutoria, e por [ua au[en..
la, ainda que tal feja, que fegundo Direi- .ela for em feu lugar [uprogado, delegado,
to fe po{fa delIa appellar; porque a appel- ou fubdelegado outro Juiz, ou expira{fe
laçaó affi interpoít'a, naó impede poder o -feu Officio de julgar por morte, ou por
Juiz revogar a Sentença, fe lhe bem pare- qualquer outro modo, poderá o Juiz fub..
cer. rogado, delegado, fubdelegado, ou fuc-

5 E fe a parte aggravada da Interlo. ceifor no Officio, revogar, ou emendar,
cutaria requerer ao Juiz, que a revogue,e dita Interlocutoria, affi como a podia re·
elle a naó quizer revogar, poderá a parte vogar oJujz, que a deu: porque todo [eu
appellar,fe a Interlocutoria for tal, de que . poder he tra[palfado ao outro,que depois
fegllndo Direito fe poffa appellar; e fer.. vem. Porêm ifl:o naú haverá lugar, quan..
lhe-ba recebida a appellaçaó ; e osJuizes, do o Juiz for Defembargador de cada
que della conhecerem, a revogaráó, ou huma das noffas Relaçoés, e lhe foífe por
confirmaráó, fegundo acharem por Direi· Nós dado outro Officio na dita Cafa , ou
to. E fe for tal, que fegundo Direito naó ficalfe.nel1a,e foífe nella pre[ente; porque,
fe poíTa della appeIlar,poderá a parte,con- pois elle he pre[ente, a eIle pertence revo..
tra quem foi dada, requerer ao Juiz,que a gar, e interpretar {ua Interlocutoria, e
revogc; e [e a nau quizer revogar, tomará nau ao {ucce{for.
logo in (lrumento, on Carta tellemunha- 7 E Ce a Sentença interlocutoria for
vel, fegundo diremos nefl:e Livro, no Ti- huma vez revogada 1 já l1aó poderá outra
tulo: Da malleira,qllefe terá,quando oJuiz. vez fer revogada em outra fórma •.

T I T UL o LXVI.
Das Sentenças àdinitivas..

T üdo oJ ulgador,qua!ldo o feito que julguenl,regundo o que acharem alle
for condu[o [obre a Definitiva, gado, e provado pelos feitos,ou confeífa..

. verá e examinará com boa dili... do. Porêm, fe o Julgador, comoJuiz em
gencia todo o procelio, ali o libel1o,co. afroJudicial vi{fe alguma coufa, que na6
mo a conteítaçaó , artigos, depoimentos efl:iveífe no feito,poderá fegundo fua con·
a elIes feitos, inquiriçoés, e razoes alIega... fciencia mandar ajuntar os aétos, que affi
das de huma,e outra parte;e affi dê a Sen.. vio, comoJuiz em autoJudícial : e tanto
tença definitiva, {egundo o que achar aI... 'lue forem juntos, julgará fegundo à pra.
legado,e provado de huma parte,e da ou.. va do feito, e aétos , que aGi fegundo rua
tra, ainda que lhe a confciencia diél:e ou.. confciencia nlandou ajuntar. E iflo liau
tra cou[à, e eIle faiba a verdade fer em have~á lugar uos feitos civeis, em que já
contrario do que no feito for provado: os aétos, porque affi o ditoJuiz fo{fe. in·
pOl'que f6mente ao Princepe, que naõ re- formado, fegundo fua confciencia, folfem
conhece Superior, he outorgado por Di- allegados; e a parte delles lançada;porque
reito que julgue fegundo fua confdenda, nefie cafo oJuiz os l1aó mandará ajuntar,
naó curando de allegaçoes, ou provas em mas julgará pelas provas,que dliverettt no
contrario feitas pelas partes, por quanto feitá.
he fobre a Ley; e o Direito na5 prefume, . I O Julgadof íempre dará a Sentel1~
que Ce haja de corromper por affeúçaó. A ça conforme âolibello,condemnando; ou
qual preCumpçaó he taó vehemente, por ~bfolvendoem todo; ou em part~, (eguá.·
razaó de rua aI ta preen1inencia, que em do o que achar provado pelo têltOç E Ce

,; nenhum ten1po [c receberá cótra dIa pro- achar que (e prova tanto, que fs:~a meya
, Ya; e aos Ol1tros Julgadores he mandado prova, julgará fegW1do dHfemos. neíle Li...

. L" III . . L-a· V1'0IV. •
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84 Livro terceiro das Ordenàçoés', 'Tit; ,66.
vro na Titulo: Do juramento f queJe dá vida, e for cafo de appe1Iaçaõ , {egU11dQ
pelo Julgador a aprazimento das partes: diremos no 'Titulo: Das appellaçoes.
nem julgará mais do que he pedido pelo 5 E porque algumas vezes, antes de
Auétor, quanto ao principal. E quanto ás os JulgadQres pôrem Selltença,mandaõ os,
cufias, frutos, e intereífe, póde julgar a- feitos ao Contador, para que faça conta,
quillo,9, fe n10flrar pelo feito, qaccrefceo e ponha em fomma o que' fe prova pelo
depois da lide conteflada em diante, inda q feito, mandamos que fempre o J ulgadof
pela parte naó ít~ja pedido; porque todas em taes cafos declare as açldiçoés , e cou..,
as coufas,que acontecem em J uizo,depois, [as, que o Contador hC\ de levar em con..
da .1~de contefl:ada, pertencem ao Officio ta, e pôr em fomma, e quaes naô, em
do Juiz, ainda que naó fejaó pedidas. nlodo que naú faça mais que contar, ~

2 E ferá outro-fi avifado que dê Sen- [ommar ° que pelo Julgador lhe for man,
tença certa em certa quantidade, ou em dado. E iífo mefmo faráõ os Julgadores "
certa couf.:.t.E fe der Sentença incerta,naó quando for duvida fobre ° que {e deve
valerá;falvo,{e a dita Sentença incerta pu- partir; porque, primeiro que n1andem os
defIe fel' certificada pelos atlos 'do pro- feitos aos Partidores, declararáó, e deter,..
ce{fo, ou fe pudeffe liquidar na execuçaó, minaráó, quaes faõ as coufas, que fe haó,
delhi, affi como os frutos, e intereffes, de de trazer á partilha, e quaes n~ó, e as dlh
que acima fallamos, quando peIa prova vidas, que nellas houver. "
dada aos artigos naó puder baflantemente 6 E depois que °Julgador dér huma
conflar da quantidade dos ditos frutos,ou vez Sentença definitiva em aJgmn feito, e
intereífes,para fobre elles pronunciar Sen- a publicar, ou dér ao Efcrivaõ, ou Tabal
tença certa. liaó, para lhe pôr o termo da publicaçaó,

3 Por~m algumas vezes nos Juizos, naó tem mais poder de a revogar, da:DdQ'
e auçoés principaes, fe póde pedir, e dar outra contraria pelos mern10s (laOS. E fe
Sentença geral, e ,ince~ta: póde~[e pôr depois a revogaífe,e défre outra contraria,
'exemplo naquelle,que fe diz herdeiro d'ou- a fegunda ferá nenhuma; ütlvo, fe a pri-
tro, pedindo fer declarado por herdeiro, e meira fofre revogada por via de embargos,
CJue feja entregue de toda a herança, que taes , CJue por Direito por o nel1es alIega
univer[almente ficou daquelle, cujo her- do , ou provado a devefre revogar. Po~ "--'
deiro diz fel' : e ben1 affi no herdeiro, que. rêm, fe o J ulgado'r dér alguma Sentençà'
demanda a outro coherdeiro partiçaó de definitiva, que tenha em fi algumas pala
toda a herança univerfal, em que ambos vtas efcuras, e-intricadas, bem a poderá
[ao herdei'ros, para haver a [ua parte de1-· dec1arar'; porque outorgado he por Di-.
la; porque em taes caCos, como eftes, pó- reito ao Ju~gador que poíIà declarar, e{
dem fazer as partiçoés geraes , e incertas, - interpretar qualquer fentença por eIle da..,
e por confeguinte as fentenças (porque da, ainda que feja definitiva, ,fe duvidofa).""·
haú de fel' conformes) pódem fer geraes.. for. E naó fón1ente a eífeJulgador, que a
E poflo'que affi fejaó ge~·aes, e incertas, Sentença deu, mas ainda ao que lhe [ue..

-he neceífari~ que [e cert~fiquem ao témpo cedeo no OfEc,io de julgar'; falvo, fe for
da execuçao, quaes fao as coufas da he- noífo Defembargador; p.orque enta5 fe'
rânç~,e quaes naó, pelas próvas,que fobre guardará tambem na definitiva, para a po·
i{[o (eráô feitas. der interpretar, o que difrernos no Titulo:

4 E naó deve dar Sentença condicio-, DasJentenças illterlocutorias. E da dita'
ll~l ; (alvo, fe a,condiçaõ logo foffe cum-" declaraçaõ, e interpretaçaó, poderá a par..
ptida: affi como fe oJulgador condem- te, que fe [entir aggravada, appeliar no.
naíle ° Reo no ql~e ° Auétor juraffe que termo do Direito, e fendo a (luantidade
lhe era devido; porque em tal cafo, po- tal, em que caiba appel.laçaõ.
derá dar a dita Sentença condicional. P,o-, 7 E para as partes faberert1 fe lhes.
rêm llaó tolhen~os, fe a fentença for injú. convem appellar,ou aggravar das Sentet1~

ft~mente dada, e contra Direito da parte, ças definitivas, oi1 vir com embargos a d..
ppdet-{cfmendar na inftantia da appelIa.," las, e osJuizes da mór alçada entenderent "
ça'õ, fe della for appellado em tempo dé"', melhor os fundamentos, porque osJuizes,. I

- , infe-



~ Das ,Sen~enças ~efinitivas. 85
-inferiores te movem a condemnar, ou ab. ante o ReO'edor, ou Governador das. di
~olver, mandamos que todos nofios Def- tas Cafas, ~nde pertenceria a ,appellaçaõ ,
-embargadores, e quaefquer outros Julga- o~ aggravo, Ce no cafo o houvéra; o qual'
~o;es, ora fejaõ Le~rados, ora o naõ fe- o defpachará com os Defembargadores,
Jao, declarem efpeclficadamente em fuas GUC lhe bem parecer,e condemnará o dito
Sentenças definitivas, affi na primeira in- Defembargador, ou J uJgador na dita pe
flancia, como no cafo da appellaçaõ ,ou na, e a fará dar á execuçaó.
aggravo, ou reviíl:a, as caufas, em qu.e fe 9 E quando as partes confeífarem erri
fundáraõ a condemnar"; ou ab[olver, ou JlllZO as dividas, ou colifas, porque forém '
a confirmar, ou revogar. E o Julgador , demandadas,perante os Julgadores, e eUes
~ue'pufer Sentença definitiva contra for- lhes mandarenl que paguem., naó feráõ
n1a ddl:a Ordenaçaõ, fe no caCo tiver condemnados por (entenças condemnâto
alçada, pagará vinte cruzados: e fe hou- rias, mas por preceito deJolvelldo., do que
ver delle appellaçaõ , ou aggravo, pagará mandaráã pa{far Mandados __
dez cruzados para a parte,em cujo prejuizo 10 E os E{crivaés , ou Taballiaes ,
for pofl:a a dita Sentença definitiva. E. -que as Cartas das Sentenças definitivas
{endo poRa em Relaçaõ,ou affignáda por fizerem, poráõ em eIlas todas as forças
n1uitos, incorrerá na dita pena o Juiz do dos feitos, affi da parte do Aué1:or, como
feito, que a Sentença pufer , e naó os ou- do Reo, por maneira que, Ce alguma de.. ~ eJ

tros. E as partes,que as ditas penas quifé- manda fe recre[cer fobre eífa coufa entre
rem den1andar,fe for em cafo,que do dito eiras partes, ou entre outras, que fe poffit o

Julgador haja appellaçaõ, ou aggravo, por eifa Sentença faber, qual foi a deman.
'poderáõ tomar inflrumento para o fupe- cla, que fez o Auaor, e defefa, que pos o
rior as prover por el1e, ou por fimplez pe- Reo, e de que foi livre, ou condemna~o.

tiçaõ, fe o fuperior eítiver .Íl0 mermo Lu- E nas Sentenças dos feitos crimes, em que
gar, onde affi dh\ er o inferior.' houver condemnaçaõ pecwnaria, poráõ

8 E fe for J111gador , em que do dito no relatorio dellas, 'lue naó pagando os
-caCo 'l1aõ haja appellaçaõ, nem aggravo, condemnados com effeito logo, tanto que
ou Defembargador de cada huma das Re- forem requer~dos, fejaó prefos, e paguem
laçoés da Cara da Supplicaçaô, ou do da prifaó, poRo que oJulgador

O

o naó de
Porto, poderáô as partes denlanda-Io per~ cl~re affi na Sentença.

·T I T UL o LXVII.
Da condenl11aça~ das czEflas.

U ando o Juiz der fe'11tença final
em qualquer caro, de qualquer
qualidade qu~ feja,Cempre con
demnará em cufias ao menos do

proceífo, affi ao Reo que for vencido,co-
mo ao Auétor, quando o Reo for abfolu
to, fem poder delIas relevar cada huma
das partes, poíto que lhe pareça que ca
~a huma dellas teve juRa caufa para liti. '
gar; [alvo entre as petroas, que por bem
das Ordenacoes naô ha cu!l:as. E d.a~ cu..
fias peífoae; poderáõ rer efçufas , [e t~ve ...
rem juRa caufc'l de litip'ar.

I E no cafo,em q~e o vencido foi em
, culpa fômente de fazer demanda, que naó

deYêra,fem outra· malicia, rerá condeml1a-
, ,

do nas cuílas fing~las. E rendo achado
em nlalicia, ferá condemnado nas cuRas
em dobro, ou em trefdobro, Cegundo a
malícia, em que for ach~do. E pbi"qúe á..
cerca diflo fe naô pôde dar certa tçgra, fi
·cará em arbitrio do Julgadpr.E em todo (J

cafo,onde o vencido he condemnado nas
~unas em dobro, ou em tl"efdobrb, e naú
lhe forem achados bens, em que fe flça
~ecuçaõ , ferá preto até que as pagtie clà
~adea;porque a dita condemnaçaó proce·
<leo de malícia, .que he havida por male·
fieio.

.:t E te o Reo folTe conclenmado etl.1
l parte do que foI demandado,. e o m parte
fo!fe ab[ohuo,o Julgador:.col1demnará l?âS

cu!l:as



86 Í.Jivro terceiro das Ordenaçots, Tit: 67., e 6-8.
cuRas o Reo pela parte, em que foi con
demnado do principal,e o AuCtor pela par-

o te,em que o Reo foi abroluto,rerpeitando
.0 Julgador fempre, fe houve ahi n1alicia,
ou ígnorancia no demandar,ou juO:a razaó
de litigar, e affi pronunciará fobre as cu
fias dobradas, ou fingélas, ou nas do
proce1fo, fegundo. acima diífemos ; naó
podendo porên1 nunca relevar o vencido
das cufias do procdro por aquella parte,
em que foi condemnado , como dito he.
E em femelhante condemna'1a5, quando
nas cuO:as houver de condemnar, a-ffi Au
étor, como Reo, na5 dirá: Como vence, ~

Ja'Ó vencidos: mas verá a parte, en1 que o
Reo he conden1nado, e a parte,en1 que he
abrolllto, havendo rerpeito ao que he de..
mandado; e dirá expreffamente que cou
demna o Reo em tanta parte das cuflas ,
como terça, ou quarta parte, ou outra fe
melhãte quota,e em tanto ao Allél:or;para
Gue o Contador, que as houver de contar~

faiba claramente as cuftas, em que cada
hmn he condemnado.E efte me(mG modo
de declarar a condemnaçaõ das cnfias
terá, quando a [enrença for [obre auçaú ,

~e reconvençao. .
J E bem affi nos feitos civeis, que

faó entre Nós, e cada hum do povo, naõ
ha cuflas, quer o Procurador dos noífos
feitos feja Aué\:or ,quer Reo, conformç
ao cofl:ume antigo defies Reynos. Porêm
nos feitos crimes, quando algum for accu
fado pelo Pro~otor da J uítiça, ou por o
rtoífo Procurador, e for cOlldemnado,

fempre condemnaráó o Reo nas cu(las ~Ô'ColI. z.
proceífo.* ·nUm.I.

4 E entre pay, e mãy, e o filho, 'OU fi- ~~iI. .
lha,ou genro,e fogro,em quanto eftá cafa- num.~: •
do com fua filha, e ambos efiaó , e moraó I

juntamente em cafa manteúda, naú have~

rá cufl:as peífoaes,fómente as poderá haver
do proceífo,como acima diife~os.Porêm,

fe o Matrimonio for feparado entre o gen..
1'0, e filha por me>rte, ou por fentença do
Juizo EccleGàfi:ico, quer perpetuamente,
quer a tempo certo, e durante o dito tem-
po houver alguma demanda entre o fogro,
ou fogra, e o dito genro, guardar-fe-ha en·
tre elles a regra, que fe guarda entre os
efiranhos,fegundo acima temosd'ecIarado.'

5 E mandamos que,fe em algum feito '
crime o accurado fe chamar ás Ordés, e
for remettido a ellas, feja condemnado'
nas cufias, affi peífoaes, conlO do procef
fo, que fe fizerem, de[que o Iibello for re
cebido, até fe chan1ar ás Ordés.E naú fel"
entregue ao Ecclefiafl.ico até as pagar. E
naó [erá detido pela pena do fangue,. nem
ferá obrigado deixar penhor.
. 6 E {e algum for accufado por parte
daJufiiça por devaffa por qualquer cafo,
de que contra elle naó haja queréla, e (em
embargo de ~dIi fe moflrar contra elle tan
to peIa devaífa, que abafl.ou para fel' acc~
fado pela J ufiiça, fe pelo que allegar, e
molhar de (ua juíHça for abfoluto, (em
pre o Julgador, que o ab[olver, por~ na
[entença, que o dito Reo pague as cufias
de (eu livramento.

T I T U L-O
,/

LXVIII.
,Da ordem, queJe terá nas appellaçoés das Sentenças iJ1ter!oclltorias , e dt[/initivas:

lJando alguma das partes appeI
Jar da fentença, que contra elle

. for dada, e a appellaçaõ lhe for
. recebida (quer a [entença feja
definith-a, quer interloctrtoria, no caCo,
em que das interlocutorias fe pôde appel
lar) , appareceráõ as partes ambas, affi o
AppelIado, como o AppelIante, por fi,
ou por feus Procuradores [ufficiente~(nos

caCos,em que por Procuradores pódem li-
- tig:r) pf{ante os Juizes , que da appel~a_r

çao houverem de conhecer, a!J termo,que
. . -

,

lhes for affignado pelo J uiz,de que foi a~
pellado. E apparecendo ao dito termo;
haveráõ viGa dos actos da app.eUaçaõ , fe
a pedirem, e arrazoaráó [obre eIla, cada:
hum fua vez: e depois que o feito for con..
cluro, vejaó..no os J ulgac\ores,a que o co
nhecimentp de tal appellaçaú pertencer;.
e Ce for appellado da (entença interlocU"
toria, e acharem que foi bem appellado, e
que o Appellante foi aggravadp peloJuiz;
.am o determinem: e naó mandem torna~ "
o f~ito ao Juiz, ~e que foi appeIlado, ~~

. va~



.ordel'n, quefe terá nas appellaçoés das Senlenças eYc. 87'
vao por elle em diante, e o determinem Gue foi reve], for Auétor, naó reja reçebi
finalmente, como acharem por Direito; do~ profeguir a demanda, até pagar ao
{alvo; fe. o A ppellante, e o Appellado App.eIlado todas as cufias qopia de appat .
ambos rC,quercrem, que fe torne o feito á , recer. .
terra p.erante o Juiz, de que foi appellado; . 4. E {e a Sentença:de que for appellat
porque entaõ fe tornará, e ferá affignado do,for definitiva, e as partes ambas appa...
termo, a que o vaó lá [eguir. re~erem ao termo perante osJuizes da ap,:,

I E a'chando Gue foi mal appellado,..~ pellaçaõ por fi, ou por [eus (ufficientes
e que o Arpellante 11aó foi aggravado Procuradores, proceda6 os Juizes da ar'"
pelo Juiz, afli o julguem, e{;ondemnem O pellaçaó no feito, e o determinem final...
A:ppôlhLtlte nas cufias da appellaçaõ; e mente, cÇ)mo for Direito.
affignem termo ás partes, a Gue tornem . ; E quando o AppelJante {émente
feguir {eu feito perante oJuiz, de que foi apparec<:r ao tertno com fua appelJaçaô,e
appel1ado; e mandem ao Juiz que vá pelo o AppelIado naó vier, fed efperado tres
feito em diante, e o determine finalmente, dias álem do termo, que lhe foi affignado,,
como for Direito; falvo, fe o AppelladQ e naõ.vindo paífados os ditos tres dias, o
quizer antes litigar, e pro[egl1ir {eu feito AppelIante o faça apregoar na audiencia;
perante osJuizes da appellaçaó; porque. e á {~a revelia fe proceda na cau(a da ap.
entaó ficará o feito perante elles, e naú pellaçaõ; e os Juizes da appelIaça6 deter-o
tornará mais á terra. min~ráó o feito finalmente, como acharem

2 E quando o Appellante fómente por Direito. . .
apparecer ao termo com rua appellaçaó , 6 E vindo o AppelIado proíeg1Jir rua
e o Appellado naó vier/ed erp~rado tres' appellaça6 ao termo, ti lhe foi affignado,
dias álem do termo, que lhe foi affignado. e naõ vindo o Appellante.por fi, nem por

. E naó vindo paífados os tres dias, o Ap- feu Procurador (onde procurador deve fel'
pellante o faça apregoar na audiencia; e recebido); e fazedo °Appellado certo aos
á rua revelia Ce procederá na caufa da Juizes daappellaçaó do termo, que a elle,
appelIa-çaó. E {e acharem que appellou -e ao AppelIante foi affignado para virem
bem, ficará o feito perante os Juizes da feguir rua appellaçaó pqr in{humento pu... _
appellaçaõ; e procederáó nelle, e ° de- blico do Dia de apparecer,ou Carta tefie
tenninaráó finalmente,como acharem por munhave1, e patrados tres dias de Corte
Direito.E achando que foi mal appelIado, depois do termo paífádo , [eráó pergú11ta.
naó procederáõ n1ais no feito, e o remet- dos os E[crivaes, e Diíhibuidores Ha au.
taó ao JUiz,de que foi ~ppellado, mandan- diencia pelo Porteh:o, [e tem a dita appei...
do·lhe que proceda nelle, e o determine laçaõ, deClarando-lhes o Lugar,donde he,
finalmente, [em embargo da dita appeI., e fobre que, e os nomes das partes.~ quã~

laçaõ, que deIle foi mal interpoita. . do fe na6 achar,façaó apregoar o revel na
3 E vindo o Appellado profeguir.a audiencia, e lhe dem termo á revelIa até a

appellaçaó ao termo,que lhe for affignado, primeira audiencia,na qual o tornaráõ ou
e naó vindo o AppelIante por fi , nem por tra vez a apregoar;e na6 apparecendo por.
outrem com a appelIaçaó; e fazédo o ~p~ fi, nem por {eu Procurador, ou naõ man..
pellado certo aos Juizes della por infiru- dando a appelIaçaõ , a hajaó por deferta,
menta publico do Dia de apparec,er, ou e nao feguida ; e condemnaráõ ao AppeI
Carta teflemunhavel, do termo, que lhes la}Jte-nas cufias do Dia de apparecer:e llaõ
foi aflignado para feguirem a appelIaçaó,e ferá o Appellante mais recebido a profe
paífados, os tres dias de Corte álem d.o guir a dita appellaçaõ ; e mandaráô que a
termo, e fendo oArpeIlante pregoado, Sentença,de que for appeIlado,fe cumpra,
haverâõ osJuizes da alçada a appelIaçao e.fe dê á execuçaõ; (alvo, fe °Appellante
por deferta, e naó fegl1ida;e condemnaráó allegar, e provar juRo, e legitimo impedi...
ao Appellante nas cufias do Dia de.app.a.. · mento, porque naó pudeífe hir á Corte
recer; e mnndarâõ ao Juiz, de que foi ap- com a dita appellaça6, nrm envia-Ia por

• penado, que proceda no feito, e o deter- nutrem. E achando-fe,depois que.a appel~

• mine finaln1ente. Porêm, Ce o AppelIan~e, la~aó era em maó de cada hum dos (obre-
. ilitos
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'&8 Livro terceiró das 'denaçoés, 'Tit. 68., e 69~
ditos· ECcrivaes,ou Diflribuidor ao tempo,' fias,que fe fizeraó fobi·e o Dia de appare
que fôraô perguntados, e ° naô diífe, em cer, e cíefembarguem eífe feito da appella.
taL cafo.hajaó a Sentença da defer.ça5 por 'çaô, como for Direito. E iilo l1aô havérá
nenhuma, e por eIla Ce naõ faça obra; e lugar nas appellaçoés dos moradores no
toda a perda,e damno,que a parte por ello Lligar, onde a no{fa'Corte, ou Cafcl da
receber,pague.a °Efcrivaô,e mais perde- Sllpplicaçaô, ou do Porto e!Hverem ,
rá o Officio, e O Chancellér o"faça afIi enl que as, ditas appellaçoés fe hao de
cumprir, e executar. tratar; porque 'dl:es poderáô purgar fuas

'7 Outro-fi, porque noífa tençaõ he revelias, antes que as Sentenças paífém
provei' os Appellantes por alguma manei- pela ChancelIa ria. E depois qa.Senten'ça
rá, que de todo naô percaõ feu direito, (e pafrar á maó da parte, ou de feu J?.r~Cl1fa

o tiverem, pofia que em aprefentarem, dor, naó feráó mais recebidos a purgar
e feguirem fUàs appellaçoés , fejaõ e,m al- fuas revelias,nem mais ouvidos fobre iflo.
guma parte negligentes; havemos por . ,8 E iflo qu: diífemos que ferá ha~i

bem que no caro , onde o Appel1ado vier da a appeIlaçao por deferta, quando o
com o Dia de apparecer ao termo devido, . Appellante a naô profeguir, e o Appelia.

·e á revelia do ArpelIante houver Senten- do f~lZ certo della pelo Dia de apparecer,
ça, porque. feja a appellaçaõ havida: por naõ. haverá lugar nos feitos crimes, em"q
~deferta, e naô feguida pelos Juizes da ap- . aJ ufliça haja., ou poífa haver lugar; porq
peIlaçaó, e porque mandem cumprir a enl taes ca{os,pofio que o AppelIante naó
Sentença,de que foi appel1ado,pof\:o que a profiga a appellaçaõ,o J uiz,de que foi ap
Seritença feja feita, e affignãda, e paífe pellado,a enviará á Corte. E Hlo fe for ap·
pela Chancellari-a, fe antes que á par'te pel1ado da Sentença definitiva, ou de tal
fe vá com ella do Lugar, onde a Corte . interlocutoria, de que fegundo noífas Or
'eíliver, vier o At'pellante com a appeUa- denaçoés, o Juiz appellaria,quando a pár
çaô, que osJuizes ·da appellaçaó lha re,. " te naó appellaffe. E os Ouvidores dos fei.
'cebaõ, fem embargo da Sentença fer coh- ' tos ~rimes de{embargaráõ o feito pelos
-tra eIle dada pelo Dia de apparecer, pa- ·autos da appelJaçaó, e naõ por o dito Dia

. gand-o primeiro á outra parte todas as cu.. ; de apparecer fómente•

T IT UL:O LXIX.
Das' app'ellaçoes das SenteJiças íizter!oczJtorias j e que na~ haja'ó os aélos por appel!aça~.

. ~.' .' . ~

D As Sentenças interIoclltoria~, ou que o All~or n~õ he pe(foa pai; d~
.' . que forem dadas por quaerquer mandar, ou que o lIbello , ou petlçao nao

Julgadores, de que fe deva pà- procede; E afIi ferá recebida a appellaçaó
ra Nós appelIar fem outro' m.eyo-, .ou' por da Sentença interlocutoria em todos os
alg~nn meyo,. naó poderá àlguma das par- outros cafos femelhantes; porque naú pó.
tes appellar;. fa-Ivo,fe. o feito;fobre que for deq:l todos fer declarados em eil:a Ley;
da.~a àSentença interlocütoria, for' de tal mas procederáó os Julgadores de feme
natureza, que pela tal Interloctltoria, feja lhante a feme1hante.
o feito acabado; por maneira que oJuiz, I· E pode-fe afIi me[mo appellar da
que a ..deu, naó póde enl' eIle por aqueUa .. Sentença interlocLltoria, quando he tal,
cita,çaó mais proceder, nem dar Sentença que,fe della naó foífe appelIado, Ce execU
definitiva no principal, mas he logo finda taria,antes que o Juiz procedeífe a Defini..
a citaçaÓ': affi como fe a part~ pede ao tiva, é pela Sentença definitiva, que de..
Juiz, que lhe mande citar a outra parte, e pois folie dadé!,; e pela appe,Haçaô,que del..
o JUtZ determina que naó ha de fer citá- lá foífe interpoíl:a,fe naô poderia repairar
do, ou julga ql1e a citaçaó,que be já feita, o damno,que pela execuçaô da InterIocu
he ne~buma,ou naó vali.ora, ou jldga qu<! toria a parte tiveífe recebido; affi como,fe ."
o deu1aAdado 'naó·he obrigado re[pond~r, o Juiz j\}lgaífe que mettaô algum a tor..
- '. mento,

•
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~1S appellaçoés das Sentenças interlocutorias ,. e'que Ue. 89

mentô;porque,fendo feito execuça,Q da tal apparecer, que lhe dará o Taballiaó do
" Interl9cu~oria, já nunca mais a parte po- feito, á revelia d,o AppelIante, que por fi,

'derá répairar o damno recebido.Por,..tanto nem por outrem naó fizer tratar o proce{:
, , mandamos que em todo .cafo, em que ,de- fo, havendo a aPRellaçaõ por deferta , e

pois da Sentença interlocutoria o Juiz naó feguida. E ne{l:e caro, po{l:o que a ap
naõ póde mais proceder a Sentença den- pelIaçaõ {e defpache pelo proceífo, {em
nitiva, 91;,1.0 damno naó póde fel' emenda- pre, tanto que for defpachada , mandaráõ
do,feja recebida a appellaçaõ da Sentença tornar o proce[fo ao Juiz, que a appelIa-

~ .. jpt~rlocutorja, e feja atempada ás partes, çaõ recebeo, poflo que achem que o Ap-
'p a hirem {eguir perànte os Juizes da pelIante foi aggrava'do.
appella"çaõ. ' 6 E fe for appellado da Sentença in..

2 E poder-{e-ha tambem appellar da terlocutoria (fóra do Lugar, onde a Cor
Sentença interIocutoria, fe oJuiz mandar te, ou Superior efliver, e a appellaçaõ for
'citar a parte fóra da fua jurifdiçaó, para recebida),0 Juiz affignará ás partes termo
apparecer, e r~fponder perante elle a tem· de trÍlita dias, ou de menos, fegundo a di
po,que em e{fe Lugar anda{fe notoriamé- fiancia do Lugar, em que vaó feguir rua
te grande pefte, ou fe o Reo tive{fe' em appellaçaó, mandando·lhes dar o traflado
eífe Lugar grandes, e notorios inimigos; deIla, guardando em todo, affi ácerca do
porque,pois naú póde vir a tal Lugar {em tempo para poder profeguir a appelIaçaó,
perigo de rua pdfoa, {e oJuiz lhe naó co- como para a deferçaõ deIla,o que diremos
nhecer ddI:1. razaô, poderá appellar de taI- no Titulo feguillte: Das appellaçoes das
Mandado. Sentenças dr;/initivas. E o J uiz,de que foi

3 E os Juizes , que devem -conhecer appellado, naó procederá mais no feito,
das a-ppelIaçoés, que [ahem das Sentenças nem fará coufa alguma, em quanto pender
definitivas, conheçaõ das appellaçoés das o outro da appellaçaõ. '
Sentenças interlocutorias em aqueIles ca- 7 E quando a appelIaçaó da Senten
{os, que {egundo efta Ley dellas {e póde ça interlocutoria, que for interpoíla fóra
appellar. do Lugar,onde eflíverem as ReIaçoés,nao

4 E o que appellar da Sentença inter- for recebida por oJuiz,que a deu, a parte,
Iocutoria, appelIará tanto que publicada contra quem foi dada,tomará inílrumento
for, ou até dez dias, contados da hora da de aggr.avo, ou Carta teíl:emunhavel, fe
'publicaçaó; com tanto que, depois da tal gundoforoJuiz,de que fe aggrava, e com
Sentença dada, 'nao faça algum aéto pOr- {ua repofla o aprefentará na Re]açaó , a
que a approve. E quando o AppelIante, e que pertencer, até trinta dias, fegundo di-
'[eu Procurador forenl aufentes ao tempo remos no Titulo: Da maneira, que fe terá,
da publicaçaõ da Sentença, contar-[c-haó lJuando o Juiz na'ó recebe appellaçaô da
os dez dias do tempo, que cada hum deI- Sentença interlocutoria.
]es for {abedor, como a Interlocutoria era 8 E vindo algum iníl:rllmento, ou
·publicada. Carta teflemunhavel de cada hum dos di. I

5 E quando a Sentença for dada no tos ca[os, que {egundo eíl:a Ordenaçaõ
Lugar, onde eftiverem os Superiores,que era de receber a appellaçaõ , osJuizes {u
da appeIlaçaõ hajaó de conhecer, ou em periores, que de taes aggravos houverem
[eu termo,o Juiz affignará ás partes o mais de conhecer~ a receberáõ, e paífaráó Cal'''
breve termo,que puder fer,a que a vaó {e- ta em fórma acofiumada. E quando fe a
guir. E mandará que o Efcrivao leve o char que naô he aggravado em oJuIga
proprio proceífo,em que fe deu a Senten- dor naó receber appelIaçaó de tal Interlo
'ça appeIlada,aos ditos Superiores,para ve· cutoria, por naõ fel' dos cafos, em que fe
rem por eIle cumpridamente o direito das deva receber appeIlaçaó , os Juizes {upe
partes,e darem determinaçaó,como acha- riores a nao recebaõ; mas fe a Interlocu
rem por Direito. E fe 'o AppeIlantefor ne· toria for de emend-ar, a emendaráõ, pofio
gligente em requerer,que fe leve o procef.. que o aggravo vidre {ómente fobre o naó
fu,osJuizes da appellaçaó.daráõ defpacho receber da appellaçaõ. E nefle c fo {em
,ao Appellado por huma certidaõ de Dia de pre mandaráõ tornar o feito á terra. E fe

Liv. III. . M pelQ
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,.9_0 ~ivro terceiro das Ordenaçp~s, Tit. (90) e. 70~ ,~
pelo dito inílrumento o cafo naa vier Íl1- qualidjld~ que feja, OS Juizes .fuperiores,
:fhutlo, para que fe poífa dar Provi{aõ quaefquer que forem, que d.os {ob!!éditos ,'"
·certa, fe he aggravado na Interlocutoria, aggrÂvos conheça~,. nnnca podedã, haver
€ par.ecer ao Julgador neceífario fazer aI- os actos por appellaçaõ, n.em ponhaG tal
guma breve diligencia, para poder dar defembargo em nenhum aggravo,qlle a el.
defpacho no inftrumento, fa-la-ha. E {e les venha das ditas Sentenças interlocl.lto-
for de qualidade, que {e naõ po{fa dar fias, nem de atlos extrajudiciae~.,E qual:
Provifaõ certa, fe he aggravado, ou naó, quer dos ditos Superiores, que houver os
{em fobre iífo fazerem longa diligencia, atlas por appellaçaó , pagará cem cr~l~a- .. ~,.

.. poraõ defen1hargo, que {e naó pôde dar dos de pena pelá primeira vez, ~mê'.~\.i~·"

Provifaõ pelo inlhumento , que vá o J.UIZ para a parte, e a outra para no{fa Gmnara,
inferior pelo feito em diante. e n1aÍs as cufl:as á parte, que [obre iffo (l~

9 E em os taes in{trumentos, e pu- zer; e os aétos, e feito, que. {obre iífo fe .fi
tros, am de feitos crimes, como de feitos zerem, fejaá nenhuns: e pela fegund a vez,
civeis, ainda que feja dos no[[os feitos, ou álem das ditas penas, feráô privados dos
de coufas tocantes a ReGduos , Capellas, Officios, para os mais naú poderem fer~

e coutlS piadoras, ou de qualquer outl~a vir .

"
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Das appellaçoes das

T Odo aquelle., que appellar qui
zer da' Sentença definitiva, fe
for publi.cada perante elle, ou

[eu' Procurador, ap,pel1ará até dez dias
prinl~iros fegqintes, contados da hora,em
que a Sentença foi publicada, em diante;
com tanto que o Appellante em e{[e
tempo dos dez dias naó faça algum .aél:o,
porque haja con{enti:do nella. E no caf(>,
onde ~ Appellant~.,e feu Procurador fo
rem aufen es ao tempo da publicaçaó da
Seritença, cOl.1tar-fe-haó· os dez dias do,
tempo, que cada hum delles foi fabedor,..
como a Sentença foi publicada~

I E quem quizer appellar, hirá ap
pellar á audiencia perante o Julgador, que
a Sentenca deu. E. fe naó houver audien-

J

cia , primeiro que fe acabem os dez di.as,
'\'á appellar perante o Efcrivaó, ou Tabal
li:1ô do feito; e como fizerem a primeira
ai-ldiencia, o hirá notificar a ella. E fendo
a parte fitbedor da Sentença, de que quer
appc11ar, fôra do Lugar, onde a Sentença
for dada, hirá dentro dos dez dias, conta
dos da hora, que o foube, á audiencia do
Juiz Ordinario, que for no, dito Lugar; e
ahi perante elle appellú:á, e pedirá, que
lhe dem dj(fo huma certidaó,e do tempo,
em que appel1a; a qual lhe o dito Juiz
Ordinario mandará dar.J para bir apre...

Sel1tenças definitivas.

fentar ao Juiz, que a Sentença deu; a qual
lhe aprefentará por fi, ou po~ feu Procu
rador,dentro do tempo,que razoadamente
POffil hi1' do Lugar, donde appelIar, ao
Lugar, onde a Sentença foi dada, cou
tando a feis legoas por dia.

2 . E tanto qu~ a parte appeHar, e lhe
for recebida a.appellaçaó 1 requererá logo
ao Julgador, que deu a Sentença, que lhe
n1ande tratladar a appellaçaó. E oJulga
dor .n1andará logo ao Taballiaõ , ou E{oo

crivaó, que tiver o feito, que a traílade
logo fenl detença: e o Taballiaõ, ou E{
crivaã. ferá diligente em o fazer; e fendo.
negligente, o Julgador o confirangerá,
pondo-lhe a pena, que lhe parecer razaô.

3 . E [e o Appellante, depois que pOl'
fi, ou por feu Procurador appellar, e lhe
for recebida a appellaçaõ, [e deixar errar
[eis mezes {em a fazer traGadar, e fem fa
zer atempar tempo ao Appellado, a que a
vá feguir , já a naó poderá ulais feguir. E
o Juiz, que deu a Sentença a requeri
mento do Appellado, haja a appellaçaõ
por. deferta, e naó feguida, fendo pri
meiro o AppelIante requerido para à de
ferçaõ, para diz~r fe teve juD:o impedi
mento, por onde naõ pudeífe vir tirár a
appellaçaõ, nem manda-la tirar por OU-'

trem. O que haverá. lugar, pofio que a ,
. ,parte

••
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'Das appellaçoes das Sentenças' çlefiniti1)as..~ 91
parte reja aufente, e na6 feja fabeél,or, co- , que dHfemos neíle Livro no Titulo: Da
mo ~u ~ro~ur.ador appellou; e para o ordem, quefi terá !las appellaçoés.
cato deíla deferçaô naõ ferá obrig~? ci- . 6 E ferá recebida a appeIlaça6, e

(,J.,...tar a mulher do Appellante,poíto que'Yeja atempada, quando a quantia demandada,
t [obre bens de raiz. Porêm, fe o Appel-.· ou a valia da cQufa fem as cuftas do feito

lante por fi, .ou por feu Procurador fez paífar da alçada, que tiver o Juiz., que a
atempf r a appellaçaõ entre elle, e o . Sentença deu. * E fendo a demanda fobre CoI!. ~:

Appellado, poílo que o Appellante a naó coufa,ol.l quantia,que caiba em fua alçada,.nulll.l.
ire dentro dos Ceis mezes, oJu~z,que deu. na6 poderá a parte appellar, nem lhe feja

..g·&rL"'lt~nça,naÕ pod~rá hàver.a appeIlaçaõ , recebida appellaçaó, nem os Super~or~s, .:...
por dêfur a '.. porque nefte cafo poderá'o . tOO1aráó deHa conhecimento; falvo, Ce a.
AppeU o, pois já a appellaça.ó he atem,. demanda for: fobre j.urifdiça6, ou Direitos..
pada, tirar Dia de apparecer, e o Juiz Reaes, ou fobre armas, e penas delI as, ;
fuperior a haverá por deferta, e naõ fe-. porque em. efies caCos poderá a parte ap-!
guida. pellar de qualquer quantia, ou valia, que.
. 4. E. fe dentro dos ditos [eis mezes o for,.e lhe ferá recebida a appellaçaó.
Appellado qui~er feguir feu. direito, por 7 E fe cada huma das partes appeUal".
Ver que o Appellante quer efperar feis' de Sentença definitiva,fendo cafo,de que
mezes, poderá citar o Appellante, e affi fe deva receber appellaçaó ~ e o Julgador
flla mulher, fendo fobre bens de raiz; e o a naó receber, achando osJuizes fupe
Appellado trará procuraçaó da fua, e lhe riores fer 'cafo de appellaçaó , e que hou
fará. affignar termo para feguir a appella- yera dê fer recebida, e <rue o Juiz inferior
çaó. E fe o Appellante a naó tirar, elle a naó quiz receber, recebe-Ia-haó, e par
tirará Dia: de apparecer, pelo qual haverá fadá Carta em fórma acofl:umada, e con...
Provifaõ. E quando o AppelIante 1 ou· demnaráó.oJulgador, que a na,õ recebeo,
A,ppellado hoaverem de fer citados para nas cuílas ~m dobro para a parte. E qu~

o !feguimento da appellaçaq, far-fe-ha a rendo a parte profeguir contra o dito Juiz
citaçaó em pelfoa da propria parte, pofio feu intere{fe, pode-Io-ha fazer, e teja-Ihe
que tenha Procurador fuffitiente ;. falvo, julgado com as cuílas fingélas. E ficará..
fe a parte for aufente da Comarca, onde em fua efcolha qualquer ddlas, que qui
for morador;porq entaó baftará fer eitado zer profeguir , naó tolhendo a mais pena,
o feu Procurador Cufficiente para iífo. E que por outras no{fas Ordenaçoés he da...
fendo a appellaçaó de feito [obre bens de da aos que denegaó a ~pp-el1açaó, ou
raiz, e as partes, ou algüma dellas for naó appellaó, onde haó de appelIar.
cafado, fe o marido tiver procuraçaó fuffi- 8 E no caCo,que o Juiz inferior rece..'
·ciente da mulher para tal profeguimento, be{fe a appellaçaó de Sentença definitiva
pQfta no feito, baílará íer citado o marido a alguma parte, e a outra parte contraria
fónlente.; e naú a tendo, entaó fe citará o pufeífe por aggravo nos aél:os, fem
a mulher, para' feguir a appellaçaõ, pofio dilfo tirar infl:rumento , por- dizer que naó
que já faífe citadà para a primeira in- era oafo de appellaçaõ, os .Superiores,ql:l~ 
flancia. . . de tal appellaçaó haó de conhecer, pro..
. )' E tanto .que a appelIaçaó for aca- nunciaráó fo~re o dito aggravo, fe era
bada, 'e concertada por e{fe Taballiaó, ou cafo de appellaçaó, ou naó, poflo que
Efcrivaó, e feIlada com o [ello, que deve lhe a ~ppellaçaõ feja devoluta. E achando
fer, ferá entregue á parte, fe for o feito que naó era cafo de appellaçaó, affi o
civ~I; ou a huma peífoa fegura, fe o feito pronunciaráõ, e naó hiráó .mais por o
for. crime; affignando-Ihe logo termo de feito em diante. .
trinta dias, a que appareça conl ella per- '9 Declaramos que, para fe ver, e fa
ante, o Superior.,. ou Superiores, a que ber, fe he cafo_d~ appellaçaõ, por fe dizer
houver de vir: poderá porê.m o Julgador que cabe na alçada dos J ulgadores,que as.
abbreviar.eífe termo Ceaundo a difianci~ . Sentenças déraõ , quer o Auél:or appeUe,
do Lugar, onde Hlo for. E naó apr.e: "quer o Reo., fempre fe olhará)a quan
feQtand? .~o. dito; t~r~o, Ce guar.dar.~:o~ t!~ade , .O~ Xali~ da ,coura , p~lo ~ llél:~~

'.. .LIv.' llt ;1\'1 2 pedd~

)
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pedida, fem ás cuflas. E ifl:o poflo que' antes S!-lle, as atempem" façaó a:v~~iàt ~
a quantia, ou valia da condemnaçao c-ai-' ,éoufa,que he pedida,para o ~ Je ,farq.G }<'>1i...

ba na alçada: do Julga-dor ,- ~e quem fe var .a:L.partes, cada huma emJluma retroa;
3ppel1a~ . e' fe ~ eevairaren1, lhes dêm hum terceito,.

10 E por quanto muitas vezes as de·' que avalie; e o que diJferem, fe ponhã 110

mandas faõ fobre po{fe de alguma COufà,. €'abb da appellaça.õ; [alvo, [e no meemo
e [e dá [ómente Sentença [obre ella,fican- feito, de que he appellado ,.-: tratolií
do ,reCguarâado á outra parte feu direito ['Obre a valia da coufa den1andada" e[obre
(obre a propriedade, e vem em duvid'.l co- ella fe fizéraá artigos, e inquiriçoé~; -'

- mo (e avaliará a po{fe para recebimento que em tal caCo,naõ far~ o ditoJuiz ma_~ ~... '
da appe!laçaó, declaramos que fe avalie valiaçaõ.E o:]uiz,q a a'ppellaw 'bl'par,
a dita poífe em menos ametade, do que {em nella andar feita a dita avalia'~áo, no
va,ler a propriedade; e fegtindo a valia dá caCo, em, que por efia Ordenaçaõ 0 man
d~t~ poffe, affi [e receberá a appellaçaó, damos que a faça, e o Efcrivaó do feito,:
ou nat>o pagaráó ambos as cufias, que, por a naõ;

I I E mandan10s qüe, tanto que os mandar, fe depois fizerem; e o n1efmo fe
Juizes inferiores recebêré as appellaçoés, guardará nos Dias de apparecer•

/
I ,

! T I T
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-Das appellaçoés, quefanem das Terras das Ordens, e das Terras dos Fidalgos.

T
~ üda-s as appellaço~s, qfahirem quaefquer caCos,de que elIes pOffilÕ conhe.

" ,d'ante osJuizes das Terras das cer,naõ hirao aos Mefires, nem a outros
. Ordés de noífo Senhor JESU quaefquer Senhores das Terras, donde as

Chriílo, San-Tiago,e Saõ Bento de Aviz', taes appellaçoés fahirem; nem tomaráó
~ da Ordem de Saó J oao deJeru{alem : 6 dellas conhecimento por fi, nem por ou
bem affi .dasTerras de quaefquer Prelados, trem por maneira alguma; n1a5 d,os Ouvi..
ou Fidalgos, e d'outras quaeCquer pef- dores, ou daquelles,a que as taes appella
foas, affi EccleGaflicas, como feculares, çoés forem commettidas, appellaráõ direi·
que' de Nós jurifdiçaõ tiv.erem, hiraó aos tamente para Nós, e noífos Dcfembarga~

~efires das ditas Ordens em fuas Terras, dores,e Officiaes para i{fo ordenados, {em
e aos outros Senhorios em as fuas, ou aos os Senhores de Terras tomarem mais co
{eus Ouvidores; e deIles hiraú as appella- nhecimento das ditas appellaçoés.
çoés aos no{fos DeC~mbargadores , a qU,e 2 E naú ameacem por fi , nem por
o conhedmento fegundo a qualidade dos outrem as partes,que delles, e de Ceus Ou..
f~itos pertencer; falvo, fe as no{fas CaGls vidores appellarem; nem lhes façaõ, nen\
da Supplicaçaó,ou do Porto eíliverem no conGntaó fa'zer coníhangin1ento algum,
Lugar, onde a Sentença, de que fe appel- nem outra fem raza9;porque as partes naa
la, for dada,ou cinco legoas ao redor;por- ouCem de appellar, nen1 feguir fuas appeI.;.
que em tal cafo, fem mais hirem aos Ou- laçoés. E outro./i, naó deneguem aos Ap..
vidores dos Me!l:res, ou dos Senhores das pellantes as appellaçoés para Nós em ca.,
Terras,hiraó direitan1ente aos DeCembar- fos,em que por noJfas Ol'denaç<>és , e Di
gadores das ditas CaCas, a que pertenéer. reito fe póde delles appel1ar. E o Gue ó

Porêm, Ce os feus Ouvidores eíliverem contrario fizer, perca todo o direito, e ju
dentro das ditas cinco legoas , hiraó pri.. rifdiçaó,que tiver, para virem a eIle as ap"
nreiro a eIles. . pellaçoés dos Juizes daqueIle Lugar, on~
- I E as appellaçoés,..qúe Cahirem d'an- de iílo acontecer;e dahi em diante venhaô

te os feus Ouvidores, ou d'anté outras as appellaçoés delfe Lugar'direitamente a
qu,aefque~ peífoas, a que elIes em partic~-r Nós, e a noífos Defembargadores , c~~o' I
lar, ou e . geralcomm~tterem o conhecl- pelos- Reys no{fos predece{fore's antiga..
mento d'alg.umas,àprelIas~s)Qu d'Q,l.ltrO~ mente fQi q~'d~nadQ ; ,por'lue fegundo ~i:-:, I

'r.el~O,
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appt;;{laçoes" quefaheln das 'terras ·das··Ordens.~ eYc. ·9;
reito e ,geral c,ofi~me de noíTos :P~eynos, veis façaó em elles fim fem oútra appeI
em t 'as a doaçoés, por os Reys fei- Iaça6,nem aggravo,e eftiverem fempre em
tas, fc mpr~' ca refguardado ao ~eJ as poíTe de ufar dos ditos Privilegios,e fendo

'~'appellaçóés,e jufiiça mayor;:e outraskou- por Nós confirmados" .mandamos .que
, fa,s,que fi"caó ao Rey em fignal,e reconhe- lhes fejaó guardados, em quanto u[arem

'cimento de univer[al, e fupremo 'Se. bem, e como devem, das ditas jurif~

nhorl diçoes, e fem damno do povo; porque,
; orêm, fe a alguns' Senhores de naó o fazendo' elles affi, ficará a N óSJ
'ras alguns priviIegi~s forem outorga.. procedermos ,contra eIles " como for Di

~ elos, Reys paífados, que os feitos ci- reito.
• lO

~
I

Que quando os Juizes de alça,da oCI'zarem'que o Appellado- he aggl:.nvado., .~

o difaggrav.em, pqfio que naó íJppelle. ,'.. .~.

Aõ fómente proveráõ os Juizes, o AppeJIante renunciar elfa appelJaçqã,
que das appelJaçoés conhe~e- e fe off~rec;er pagar ao. Appellado todas
rem, os AppelIantes, quando as cufias,que tiver feitas ácerca de todo ()

pelos proce{fos acharem que lhes he feito proce{fo, póder-fe-ha defcer da appelfa- -
aggravo pelos Juizes, de que for ap.. çaõ em todo o tempo, antes que o feito
pellado, mas ainda que achem que o Ap- feja finalmente defembargado pelos Juizes
peIlante naó he aggravado, fe acharem da aIçada;e e{fesJuizes naó poderáó, nenl
<Iue ao AppeIlado foi feito aggravo, pro- devem mais conhecer de tal appellaçaó ;
ve-lo-haõ,e emendaráõ feu aggravo,po!l:o nem poderáõ de{aggravar ó AppelIado,
que naó feja por elle, nem por {eu Procu- po!l:o que pelo feito achem 'que foi aggra
rador appellado, nem aIlegado eíTe.aggra- vado pelo Juiz principal; pois elle naó
vo p~rante osJúizes da alçada. appellou,e o'Appellante fe defceo da dita
, I Porêm, {e no caro da appellaçaõ appellaçaõ, que he havida, como {e da;
perante os Juizes , que della conhecerem," . dita S~nten<;anaó appelhífe.

,T I t U L. O

affi, o que'foi feito, e attentado, depois da
Sentetlça fer publicada, até a appellaçaó.,
fer interpofia.

I Porêm os Julgadores, de que {e ag-'
grava, poderáó dar ruas Sentenças á ,exe
cuçaó, depois de paifados feis mezes , .
pendendo o 'aggr~vo, como diremos nefl:e
Livro, Titulo: Dos aggravos dos Senten-'
ças d~1Zitivas:o que outro-fi faráó os Pro-'
vedores dos Reliduos, pendendo as ap-'
pellaçoes, que depes fahirem fobre couCas
dos Refiduos , como fe contêm no Li FO

primeiro, Titulo: Dos Contadores, e Pro~

vedares: Paragrafo: ·E mandal11~s. E o'
nle[mo ferá nos- cafo~ conteudos Il,efle-Li-r

Que o Juiz, de que'foi appellado llad plfa in'!ovar
dendo ,a appellaça'Ó.

. .

T Anto que a appeIIaçaõ he inter-
, pofia, affi da Sentença interlo-
, cutoria. , de que {e póde appeI-.
lar, como da Definitiva,logo a jurifdiçao
doJuiz, de que he appel1ado,he fu{penfa,
e naó poderá já mais innovar coura al
guma ,. nem attentar, até que a inítancia
da appdlaçaó feja finalmente determina-,
da·, E ifto haverá lugar, pofto que a ap
pellaçaó na6 feja recebida por eíTeJuiz,de
que foi appellado; porque em todo' cafo"
em que pelos Juizes da alçada for achado

, que foi bem aprelIado ,. fempre revogaráõ
~ d .tu o o que acharem feito,e attentado,de-.

J .pois que â appella~aõ foi-interpoftaje.bem
;' .

couJa alguma, pen-

vrv~

~
\
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vro, Titulo: Em que maneira je procederá 3 ~ p~fto que <> condemnaJ Ap-.
:.contra os demandados por eJerlpturas pu- peIlante nao gafte , e confuma os rutos, '
JJlicas. e reMas, fe o Appeliado requerer que

2 . E fe pendendo a caufa na appella- fej~~' efcriptos em cada hum anno , e po·
-çaó , os Juizes da· alçada acharem que o {tos em inventario, para virem a boa arr~- ','
Appell-ante,condemnado em alguma cou- cad'açaó, e naó recrefcer fobre eH s du- ,
fà de raiz, diffipa, e gafta os frutos, e ren- vida, e demanda, os J uizes ~a alçada o '
das della,mandaráó fequeílrar efTes frutos, . mandaráó am fa,z'er por Taballiàõ pu-
e rendas' em maó de hum homem bom, blica, ou outro fiel Efcrivaó, onde Tabalol •

"'Jeigo, fiel, e ab~nado,que os tenha em feu liaó naó houver ;r ficando por~111 a c .. ,
'poder, até que a appellaçaó de todo feja e frutos della em poder deífe cp 1 emna..
'nnda, e determi~a~a, para entaó fere~,en· do, até o feit~ fer tingo , e f~ del., Juinar
tregu.es, á,quê for julgado que pertencem. o que for juíHsa.

•

-

•

'''Da''maJieira, gúe Je terá, qlland{} (J Juiz naô recebe a appellaçaô da S~l1tellça
. , interlocutoria, e maJida dar injlrllmento á parte.

U a,nda 'algum'a parte appelIar da no proceífo, como por elIe he dito, em
Sentença interlocutoria,e oJuiz modo que osJuizes da alçada poífaó pela
lhe na6 receber appellaçaó, fe o dita fé ,e teftemunho deife Taballia6, QU

AppelIante pedir inilrumento . Efcrivao fer perfeitamente inform·ados na
·de aggravo ao, Taballiaó, ou Carta te'~e~ verdade, para darem defpacho no infiru..
munhavel ao Efcrivaó do feito, e oJuiz menta de aggravo, ou Carta teftemunha
nl.andar que lho clem com fua repoíta, e vel, 'como a~harem por Direito.
da outra parte, a quem tocar ( fe para de-· I E quando a parte aggravar de aI
cifaó tia caufa a repoíl.a da Qutra parte for· . gum Julgador, declare logo no requeri- .
neceffilrra .) , e com os aé1:os do proceífo.rnento, que fizer, ou por termo nos aél:os,
(fe o Aggravante naó quizer levar todos.. para que Juizo, ou Superior aggrava..E
os aél:os , por lhe naó ferem necelfarios naó o declarando,os Superiores naú toma·
para defpa~ho de feu aggravo ) ,o Juiz ráó c,onhecim~nto do tal aggravo. O que
fer~ obrigado de dar 'logo rua repofl:~ por Ce naó entenderá nos aggravos, que tive
palavra ao requerimento do Aggravante, rem certos Juizes limitados, a que pert-en
ou por efcripto até. dous dias,contados de . çaó, e dos quaes outros J ulgadore~ naó
momento a momento, declarando na re- poífaó tomar conhecimento. '
pofta aquelles aé1:os fómente do proceífo, . 2 E o Taballiaó, ou Efcrivtlo , ~~le

qüe pertencerem a eífe aggravo, e m.ais· fizer inilrumento, ou Carta, a faça con..
):Ja.ô; pelos quaes aél:os elle po{fa mo.firar , fórme áverdade, e aos aél:os ·do feito', de
como naó aggravou a parte. E [e o Ag- que íàhir o aggravo ; informando-fe p~l()

gravante replicar a' elfa repofta,dada pelo procelfo, de maneira que naó feja depoii
Juiz, e pela ouira parte, dê o .Taballiaó, achado o contrario; porque achando-Ce
ou Efcrivaó inilrumeilto, ou Carta teíte-, pelo procelfo que deu a dita fé , e tefie.,
rnunhavel, com o requeri ento do Ag- munho mal, e como naó devia, pag.a.rá ~
grav.ante, e repofia do Juiz e da parte, parte todo o darnno, que por ilfo receb~r1'

e replica do Aggravante, o Appellante,. e cu{las, que fizer, e m,ais ferá privado do
como diífemos no Titulo: Das coz1as, Officio, e ferá degradado quatro ann,OS'
que.Ja'Ó commuas .aos Taballiaés das N 0- , para Africa.
tas ,. e do Judicial : dando fua fé, e tefie- J E naó querendo oJuiz dar{ua ~e.

munho, fe aquillo que he dado em repofta. pofia na maneira, e no tempo,' que dit?! I

pelo Jui~, e replicado pela parte Aggra_
r

he ,. mandamos ao Taballiaó, ou ,Efcn- I

van.te ,:' palra na verdade" e fe con~~n:t aqi; . vaó que dê inftrum.ento. , .ou C.(ij;'ta .te~e.~
. . . " munha~



1 a manl:ira, que fe terá, quando o Juiz nao recebe eYc. 9 ;
Ulunl ve do dito iggravo á parte1-t\ggra- dados na dita appellaçaó, traíladar-fe.ha-õ
vant ton1 R traílado fomente daquelJes á cuLta daquelle, que o requerer.
aétos ao pro 'eira, que por fua pa.t.~e fo- 5 E nlandamos que o iníl:rumento,

( !em -requ,el' os, para por elles mo~rar ou Carta teíl:e,nlunhavel, que affi -aparte
.r como he aggravado. E elU todo cafo tirar, feja aprefentada perante o Juiz fu~

eceberá o Taballiaó, ou Efcrivaó qual- perior,a qpertence,dentro em trinta dias,
quer repofta, que a outra parte, â que contados do dia,qu~ aggravar da Senten
tocar, qUlzer dar, e a efcreverá no iníhu- ça interlocutoria, com tanto que aggrave'
menta, ou Carta teíl:emunha;,rel , e o dentro no tempo, enl que fe póde appellar

, ~/:~'eg~{~ á parte ao termo, e na maneira, das Sentenças interlocutor~as,ou definiti~

que 1i~a ito no Livro primeiro, Ti- vas, [egundo noífas Ordenaçoés. E naó a
tülo: 1(l's ccJl1as COlJl111Uas aos T aballiaês offerecendo dentro dos ditos trinta dias,
das Notas, e aos do Judicial: e [ob as pe- naó lhe ferá dada provifaó, nem ferá mais
nas nel1e conteúdas. E fe os aaos, que fobre o.aggravo ouvido, pofio que pelo
o Juiz, ou a parte contraria derem em infhumento, ou Carta teftemunhavel, fe
repofia, que o Aggravante naó quizer moftre que he aggravado ; falvo, fe o Ta
levar., a parte contrària diífer que os . balliaó , ou Efcrivaó , que paífar o infiru
quer p~gar, e requerer que vaó no in- nlento, ou Carta tefiemunhave1, der fé
ftrumen o, o E[crivaó , ou Taballiaô . que naó eiteve pelo que affi tira o infiru
os traíladará, e metterá no inítrumento, mento, de o naó tirar mais cedo; porqu~

ou Carta teftemunhavel, ainda que o Ag- em efte cafo fe contaráó os trinta dias do
gravante o recufe: e naó paífará o inftru- dia,que lhe o Tabal1iaó, ou Efcrivaó aca
menta fem eIles. . bou o inftrument<;>, e lho entregou. Po-

. 4 E os ditos requerimentos, e repo- rêm, fe fe tirar d'ante Julgador de qual
fias fe.naó poraó no feito principal, fó· quer das no{fas Ilhas,ou d'outro Lugar de
mente efiaráó na maó do Efcrivaó, apar- no{fos Reynos , e Senhorios, donde naó
tados do feito, e o feito vá por diante. E pódem vir á noífa Corte por terra, oJuiz,
fe fe houver depois de traf1adar a appella- donde fe tirar o dito infirumento , lhe affi
çaô do feito,naó fe tra{ladará6 nella os re- gnará termo conveniente, a que o apre...
querimentos, e repoflas ; porêm, fe cada fente, fegund,o fdr a qualidade do tempo,
huma das partes requerer,que fejaó traíla- e a diftancia dó Lugar, donde fe tira .

.

-T 1 T UL o LXXV.
Da Sentença, que por Direito he nenhuma; e como Je lWÓ requer Jer della

appellado; e como em todo o tempo pode Jer revogada.

A Sentença,'que he por Direito ne
. nliuma,nunca em tempo algum

paífa em coufa julgada, mas em
todo tempo fe póde oppôr contra el1a q
he ·nenhuma , e de nenhum effeito ~ e por
tanto naó he neceffario fer della appella
do.E he por Direito a Sentença nenhuma,
quando he dada fenl a parte fel' primeiro
citada,ou he contra outra fentéça já dada,
ou foi dàda por peita,ou preço,que o Juiz.
houve, ou por falfa prova,ou fe eraó mui
tosJuizes Delegados,e alguns deraó Sen-

" tença fem os outros, ou Ce foi dada por
, Juiz.incompetente em parte, ou em todo,

ou quando foi dada contra Direito expref..
fo, affi como fe o Juiz julgaífe direitamen
te que o Menor de quatorze annos podia
fazer teftamento, ou podia fer teftemu
nha, ou outra coufa femel1:lante, que feja
contra noifas Ordenaçoés, ou contra Di..
reito expreífo.

I E pofio que de tal Sentença feja
appelIado, naô ferá por Hlo feita por Di
reito valiofa,ai~daque a appellaçaó pare
ça aao approvauvo della,pelo qual parece'
o Appelláte approvar a tal nullidade;por- .
que, pois a Sentença de principiozfoi ne
n~1~ma, já po~ nenl11.ll~ aao feguinte pó-

de
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de fer confirmada, falvo por Nós de certa teftado,P era lVlenor de quatorz ant s ao
-. ciencia; porque o Rey he ~ey animada tempo, que o fez; e da outr~p'" te e dif..

[obre a terra, e póde fazer Ley , e re- felfe AJ-le era Mayor, e pofi que pe..as in..
voga-la, quando vir que convem Tazer... quiriçoes [e prova{fe que era lvlenor da di·
fe a{fi. úl' i~ade ao dito tempo, o Juiz °julgou o

2 Porêm, fe o Juiz julgalfe contra o teftàmento por bom, e vali.o[o ,. naõ ha..
direito da parte, e naó contra Direito ex- vendo re[peiro, como he por :Qireito de
preifo,naó ferá a Sentença por Direito ne- terminado, que o terlamento feito pelo
nhuma, mas he valiofa; ~ por tanto he ne- Menor de quatorze annos he nenhum,m:s

.. ceifaria, que a parte appel1(( della ao tem- havendo refpeito" como fe' naú rovã' a
po limitado para appellar; porque naú ap- fer Menor, fendo porêm prov'~ "c5 con
pdlando,ficará a Sentença firme, como fe traria pelas inquiriçoes. Porêni n feitos
foife bem julgadoo E póde-fe pôr exem- crimes, em que aJuftiça ha lugar, fempre
.plo: Se folfe .contenda fobre hum tefl:a- os Juizes appelIaráú por parte daJl1f\:i~a'~

mento, dizendo·fe por hl1ma parte que o pofl:o que as partes naó appelIem.

TITU~

LXXVI.

fem citar a parte, contra quem fe mandà
fazer, nos caCos, em que por Direito de~

ve primeiro fer citad.a, fegundo diremos
no Titulo: Das execlIçoês. A quarta he,
quando a parte conden1nada allega a em
b.trgar á execuçaú taes cauCas, e embar..
gos, que fegundo Direito devem fer rece.. ·
bidos;que tâô aquelles,que depois da Sen~

tença definitiva, Ce pódem pôr, e allegar,
e o Executor os naú recebe. Por tanto
excedendo oJulgador o modo da execu
çaú,por cada huma deftas maneiras pode~

ráó licitamente delle appel!ar.
3 Outro Execu~orha de Direito,que

he, quando Nós commettenlOS a algum a
execl1çaó de coufa, que nall he por Nós,'
nem por outrem julgada t nem procedea
fobre ella conhecimento algum; o qual,
parlo que no Mandad o da execuçaó lhe
naó feja cúmettido algum conhecimento,
deve conhecer do negocio principal, co-

~ .
mo fe lhe fo(fe expre{[amente commettt..
do. E informar·fe-ha da verdade fegundo
a relaçaú,que por a parte nos foi feita,con..
telida 11a Carta da commiffaõ. E defie tal
Executor fe poderá appellar em todo ca~o,
affi como de qualquer outro, a que feJa
commettido o conhecimento de todo Q

negocio principal, fe a quantia for tam~·

nha, de que fegundo noífas Ordenaçoes
fe poífa appell~r.

U L '0TIT
Quando poderá'Ó appellar da execuça'Ó da Sentença.

T Res maneiras ha de Executo
res,huns faó Executores do fei

. to, como faó Porteiros, Alcai
'des, Meirinhos, que fa5 deputados para
executar as coufas de Juftiça, e fazerem o
que lhes mandaú;e defl:es,que naõ tem ju
rifdiçaó, nem pód~m tomar conhecimen
to de contenda, nem feito algum, Ce naô
póde appellar.Mas,quando elles paífarem
o que lhes for mandado, e fizerem o que
naó devem, aggravar-fe.. haõ as partes ao
Julgador, que mandou fazer a execuçaó,
para que emende o aggravo; e quando o
Julgador o naó .emendar, poderaú delle
appellar, fendo' a quantia tal, de que Ce
poifa appelIar.

I Ou~ros Executores ha, que fe cha
maó de Direito; e efl:es faó em duas ma
neiras : huma he, quando Nós commette
nlOS a execuçaó de alguma Sentença dada
por Nós, ou por noífos DeCembarga
dores, a algum Julgador; e defl:e fe póde
appelJar, fe exceder o modo da exe-

~cuçao.
2 E o modo da execuçaó fe póde ex

ceder por quatro maneiras. A primeira he,
fe o Executor faz exe~u aó enl mayor
quantidade do que fe contêm na fentença .

. A fegunda,quando faz execuçaó em outr'l
cou[a, ~ naó na que fe contêm na fenten
ça. A terceira he 1 quando faz execuc;ao

-
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LXXVII.Tu:tO
Quando appellàr~1J da Se1tteli~a condicional.

da a Sentença definitiva deve nhuma, E o tenlpo para appelIar da Sell.a
fer pura; e naó ter em fI~on- tença condicional ferá contado do tem-

, ~ diçaó alguma. Porem, fem po, e hora, em que foi publicada; Cem Ce.'
emuõ:ugo diflo, fe for condicional, efperar o tenlpo, em que a (;ondigaó feja

'. na~. ferá por iifo nenhu",ma de Direito,. cumprida. Da maneira que , fe da Sen"
como ,íi" fe foífe dada contra Direito tença condicional naó for ap.pellado até
expre o. ou por quem naó tiveífe ju- dez dias, contados do momento,em que
rifdiç ,J_, fegundo dizemos no Titulo: foi publicada, já mais naó poderá appel..
Da Sentença, que por Direito he nenhuma. lar della o que foi fabedor, como foi dada.
Por tanto fe da Senten~a condicional contra elle, e p~éra della arpeJIar, fe
naó foi appeIlado ao tempo por Direito quizera. E paífará a tal Senteliça em cou"
limitado, paífará em coufa julgada; o fa julgada, affi conlO fe fora pura [enl
que naó faria, [e foífe por Direito ne-. condi~aó alguma.

'T I T U L O'. . L'XXVIII)
Quando poderáô appe/lar dos aéfos, queft fazem fora do Ju/'1.o, e'de que #eit(J'ftr,i~

as prótfjtaçoés, que refazem jóra delle.

H'A alguns actos extrajudiciaes; {ermos informado por as taes etcripturas ,
que fe trataú,e fazem em modo fe a parte'he aggravada,' e a provermos~.

, de jurifdiçaó , e e{l~s <;:onvêm -como for juiliça. O qual. inflrumento, ou
{6mente ris univeríidades das Cidades; Carta tefiemunhavel aprefentaráó ante
,Villas, Concelhos, Collegios, Confrarias, Nós dentro de trinta dias.. '
e quaefquer outros femelhantes, quando - I E ha outros aé1:os extrajudiciaes,
juntamente fazem alguns aél:os , que por que fe naô fazem por modo,e via de jurit..
feus E.G:atutos antigos, e fentenças lhes diçaó, nem pertel1c~n1a muitos; co.mo a
pertence fazer em ruas Véreaçoes , Col- univerfIdade, mas como a peltoas Gngu
Iegios, ou Confrarias. E deftes pódem lares;e defl:es; (e forem'taes ; que ponhfló
licitamente. áppellar para Nós, e para ,fim a algumas demandas, nao poderáõ ap
no{fos Defembargadores, e Offidaes,para pellar as partes,de cujo prazet, e con(enti..
iífo ordenados, as partes,' que fe (entirem mento os taes aaos faraó fei.tos; mas po
aggravadas; (alvo, fe os aél:os forem taes, . deráó deIles appellar qt,aefquer outros ~

que fegundo noffils Ordenaçoés, ou pri- q.ue digao (er damniftcados, pelds ditbs a·
vilegios, que lhes por Nós forem dados, aos, declarandO nas appel1açoés raza5 le-·
ou confirmados, façaó fim em elles por gitima, ,e approvada, porque deIles appe!.
fua determinaçaó. Porêm ne!te cafo, Ia5: amo como, te dil1erem. que os a~os
poRo que naú pOffilÓ delles appellar ,po- fao em fraude; e dart1l10 deUes AppelInn..
der-fe-haó aggravar a Nós por Ctmplez, teso Póde-fe pôr exemplo: Se .dous litigaC.
queréla, fazendo primeiramente requeri- .{em ({)bre hu!Ua cotlfa,e fizeífem tranh1u"
blento aos Officiaes da univeríidade do çaó (obre eífa demat1,da ertl. prejuizo de
'que fe algum fentir ag-gravado, e dec1a- terceiro, os que affi fizeltem tran{au~aÕ
rando o aggravo,que lhe he feito;e requ~- .naó poderáó appellar; mas aquelles , e~
rendo,que lhe Ceja .emendado com juA:iça. cuja fraude, e prejuizo feita focre ~ lloderáõ
E quando lhe naô for emendado, peça appeIlnrJdeclarando lia appellàça5 â razao

. ,Carta tenemunhavel, ou in{trumento. de· Jegitima,e approvada da fTaude,e engatio~

aggravo com repofta dos Officiaes, para porque foi fei~~ a t:;anfauçaú. ~ e~m (eu
. , Liv. III. ~r d'am-
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damno) e prejuizo;e tomaráô inflrumento faõ c0tpeçados, e naô acabado . .e
publico da appellaçaõ , e prefenta-lo-haõ que na-~ faõ começado~, mas ftrvrn,~nt

,r ~os Julgadores, a que o cOlihecimento comminatorios. No primei di
pertencer; os quaes, viGa a ap'peIlaçaôJ p.ód~ ~pellar de taes aélos mas õ por
n1andaráú tornar ao primeiro efiado' tudo Dil~<iito introduzidos' outros rt; .edios de:
o que for feito, e attentado em damno pro'v!lnento, a que chamaõ interaiél:os oe..
dos Appellantes,depois da appdl.açaõ fel' cup<fl~atorios, pelos quaes, fabida a v r a·
interpofta.. de fummarianlente, todo~os aélos feitos,

2 E beln affi, fe os. Partidores, e· e attentados feraõ tornados, e.reílituidos
.A vali:1dores efcolhidos por alguma Cida- ao primeiro eftadp : affi como, fe hum ho-. "
de, ou Vil;a, ou·a aprazimento de partes, mem eiliulhalfe outro de alg m coufa,
fizerem partiçaô, ou avaliaçaõ., de que fe que el1e polfuiffe pacificamen em tal
alguma parte fentir aggravada, pod~rá cafo naõ fe acha por Direito q . de tal
appellar nos dez dias, que faô dados' para. aéto polfa appellar, mas he dado o dito
appelIar,declarando na appeIIaçaõ a caufa remedio, que fe chanla interdiél:o, por o
legitima, e razaõ do aggravo, que lhe he qual (provando eIle como foi injuftamente .
feito na djta partiçaõ, ou avaliaçaô.. E eiliulhado) ferá logo reftituido á polfe da
efta appellaçaõ tem tal effeito, qu~ tudo coufa,fem outro embargo; nem ferá o que
o que for att'entado, depois que for inter- dbulhou relevado da dita rdlituiçaó,aindá
pofia, ferá pelosJuizes da appeIlaçaõ tOl"-' que diga que a coura eiliulhada he {ua, e
nado, e..refiitui'do ao primeiro e:(tado,em tem em ella propriedade, ou qualq~ler ou.. ,
que antes eilava. Porêm; 'fe a parte ag- tro Direito. .
gravada pela partiçaõ, ·ou avaliaçaõ naô . 4 No fegundo cafo dos aé1:os, que
quizer appellar, poderá requerer ao Juiz faõ começados,e.naõ acahados,he'achado
da Terra, implorando feu Officio, recaI':- . hum fó cafo em Direito, em o qual (pofio
tando-lhe cumpridamente a razaó de (eu que naó pódem appellar ) pódem denu~

aggravo, e pedindo-lhe, que lhe faça re" ciar fegundo cofiume de cada Lugar; '!
duzir a dita partiçaõ,ou avaliaçaõ a juizo qual denunciaçaõ tem tãto effeito,e vigor,
de bons homens dignos de fé, ,e Cem fuf.. como appellaçaõ:convêm a faber~quando

peita, em que fe as partes louvem, ou os- algum edifica novamete algun1a obra,que
efcolha oJuiz de feu O.fficio, naó fe que- ao outro he prejudicial, tolhendo-lhe a
rendo as partes louvar. E fendo tal reque- vifla de fuas caras, ou outra fervidaó, que'
rimento feito aoJuiz, e achando fel' ag- lbe feja devida, p6de aquelle,a que affi fe
gravado. no conteúdo em feu requerimen- tolhe a vifla, ou fervidaõ, por fi denun
to, rnanda-lo-ha affi cumprir. Os quaes ciar ao edificante, lançando certas pedras
homens bons veja5, [e a par~içaõ, e ava- na obra fegundo Direito, e ufa da te'Ta;

. liaçaõ he jüíta, e feita como dev~, ou fe que mais naó faça naquella obra,pois-a elJe
he a parte em·eIla aggravada, e emendem he prejudicial;e depois que a denunciaçaó
o aggravo, que acharem feito, e ponhaõ aJfi for feita,fendo mais. edificado na obra,
tudo em tal igualdade, que as partes naô . oJuiz da Terra,fendo para ilfo requerido,
receba5 damno. Mas,porque a parte naó n1andará desfaze).' tudo o que affi mais for
requere-o jllo por via da appellaçaô , naô edificado; e'depois que tudo for tornado'
fará oJuiz alguma innovaçaô ácerca do ao primeiro ellado, entaõ tomará oJuiz
feito attentado pela primeira avaliaçaõ, eonhecimento 'da duvida:, .e contenda,. e
ou partiçaõ , .até que veja o que os fe.. fará jufliça ás partes.
gundos efcolhidos [obre Hfo fizeraó, e de.. 5 E quanto ao terceiro cafo d'O'S
tennináraô" e i{fo faça,cumprir, haVel1- attos extrajudiciaes, que naô faó come
tio-o por coufa finda, e determinada fem 'lados, mas commillatorios , dizemos que
outra delonga. a .parte, que fe teme ., ou recêa Cer aggra-

; . Outros aélos extrajudidaes ha,que vada por a outra parte, pó.de recorrer aoS
na6 poem fim ás demandas, e efles faõ em .Juizes da Terra, implorando (eu Officio ,.
tres maneiras; porque ha ahi huns, qU#1: que o provejao, como lhe naô feja feito" I

faõ cOntesados, e_acabados; e outros, quç aggravo. E. poderá àinda fóra doJuizo I

apel-



1'ando poderáó appellar dos ([t1os "quefefaz~lnfóra eYc. P9'
appella e tal ~.~mn1inaçaõ ~ ~ol1do-fe logo quer pagar. E re depois da dita pro
fob ~~CJ. o do J UlZ, ~equerepdc"l e pr~- tefiaçaó o crédor aIgmna coura fizer, e
tefiaI: e ua parte a-quelle., de que [e attehtar, todo rerá tornado ao primeiro
teme er ,a § avado , que tal aggr~v lhe eitado pe10Juiz da Terra por virtude, e
na6 fa ~ a. b re depois do dito re l~eri. 'vigor da dita protefl:açaõ feita, affi 'cõmo

I e protefiaçaã affi feita, for a a coufajnl1o.vada depois da appellaçaó iIi.
~nc··"""~-cJ.dadecommettida,ou attentada an- ~erp()ita;, .' ,

dará oJuiz (re for requerido) tornar, e 8. Outro e){etnplo fe pôde pôr ,no
reílituir tudo ao prim.eiro efiado. E e111 devedor,que he obrigado a muitos créciooÕ'
tal prote~aça.ó ferá infe.;ta , e declarada ares, ~01: cuja 1110rte. eIles feguráraõ reu.
caufa '1Ílmll, e razoada, porque affi pro- herdeIro da terça;quarta, ou quinta parte,
tcilOll'. fliJ e-fe pôr exempl?: Se algum te &c .. da div.ida, e que affi poderia regura;;.
teIn~ . ~ outro, que o queIra offender na mente entrar na herança, fe a mayor par
peíf~a , ou lhe queira fen1 razaó occupar,· .te dos crédotes por rerpeito da quantida-
e tomar fuas coufas, poderá requerer ao de da divida, *'ou por rerpeito do numero C011.~.

Juiz, ql;le [egure a elle, e a ruas coufas do (fe faó iguaes na quantidade) confentÍraó nUll1l1&

outro, que o quizer offender; a qual fe- na dita fegurança, ainda qu.e os menos na
gurança lhe oJuiz dará: e fe depois della. quantidade, ou numero em ella Í1aó con..
eIle receber offenfa daquelle, ~e que foi fintaó, e defacordem, naõ opodedõ con
feguro, reílitui-lo·ha o Juiz; e tornará tradizer, mas [eplhef..·ha neceífario ei1a.l6·
tudo o que foi commettido, e attentado rem ao acordo da mayor parte por refpei-
depois da fegurança d~da, e ~l1ais proce- to da quantidade da divida. E quando, os
oerá ·contra o .que a quebrantou, e menos crédores forem iguaes na quantidade,ferá
prezou feu mandado, como achar por valiofa a parte dos que forem em

ll
rnayor

Direito. . numero. Porênl, fe a mais pequena parte
6 E o que naó quizer hit direitanlente dos crédores dj{cordantes fentiífe que a

ao Juiz, pôde fôra do Juizo protefiar concordia da 'mayor parte era fundada em
áquelle, de que /e recêa [el' offendido na evidente engano, ou malida por algum
pe{foa, ou bens, fomeuendo· [e, e pon· ganho feu, ou damno da parte mais pe..
do-te fob poderio do Juiz, requerendo de .quena, eIta mais pequena parte poderá
fua parte, que lhe naó faça tal offenfa, de- protefiar pelo acordo feito pela maYOf
darando alguma jufia caufa, e verif1mil parte,dec1arando na protefiaçaó o engano,
razaô, em que [e funda fazer a dita pro... e calUinnia evidente, em qu~ fe fundou a
tefiaçaô: e fe depois que for feita, rece- mayor parte a fazer a concordia. E fe de·
ber delle alguma offenfa em feus bens, o pois da protefl:a~aõ affi interpoGa, foi in
Juiz da Terra, fendo requerido por eIle, e novada alguma coufa, ou attentada, ferá
informado fômente da· proteitaçaô , man- tudo pelo Juiz refl:ituido; e tornado ao
dará logo tornar tudo ao primeiro eita- primeiro eilado ; e affi em qualquer outro
dó,em que antes eitava. E fe lhe for feita aéto femelhante,que pertença, ou haja de
offenfa na peífoa,procederá contra elle af.. fer feito por muitos; porque, ainda que Q.

perament~, como contra quen1 commet- acordo da mayor parte haja de fer firme,
teo coufa grave., e defprezou o requeri- e valiofo ,.e pre alecer fobre o acordo da

. mento,q lhe foi feito por parte daJuiliça.. outra parte mais pequena, toda-via fe a
7 E pode-fe tambem pôr exemplo mais pequena fentir que a mayor he fun·

no crédor, a que foi dado por convença' dada eUI algum engano, ou calumnia e i..
das partes poder para vender o penhor, dente, pôde appelIar do acordo affi feito
fe a tempo certo naõ foífe paga a divida, pela mayor parte.
e pa{fado o dito tempo quer vender o pe.. 9. Em cada hum dos caCos conteúdos .
nbor, que he de grande preço, por divida llefl:a Ordenaçaõ, o Julgador íLlperior
pequena, ou naó quer receber a paga, que naô haverá os aél:os ppr appell çaó; {ó.
lhe o devedor offerece, poderá o devedor nlente pronunciará, como diífemos no

. protefiar, e requerer.lhe da parte doJuiz, Titulo: Dns nppeIlaçoés d4S Sentenças
qu~.lhe naó venda feu penhor; por.que· interloclItorias.
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·LXX~ ...
appelIa,..

o
ue o queriaó tItar para appel a . '.-wo.o........_

iffi ue; pofio que o citaífem, naõ r
á audie11tia, eíte ferá havido por verda
d~iro tevel,ainda que nao (eja mais citado'
pata appellar;falvo chegando á audi~n.cia,

para que foi citado para appeIlar a es que
oJuiz fe levante da Séda.

4 Porêm, fe algum apparec~e na
primeira inO:ancia enl qualquer partê do

Juizo por fi,ou por feu Procurador, pofio
que ao tempo da Sentença definitiva foífe
aufente por fi, e por feu Pro,curador, efie
t~ll1ao fefá havido por revel em nenhum
cafo dos fobreditos , para naô fer recebi
do a appellar, ainda que naó vá á audiécia,
para que foi citado para appelIar; mas po
derá appellar dent~o de dez dias do dia,
que foi citado, fe j,l antes naõ tiveífe vin
do á fua noticia tal Sentenca.

~

5 Naó ferá outro-fi recebido a a~

pellar o que appelIa do Executor, que
naú excede o modo da execucaó. Nem

~

outro-fi fe-poderá 1tppellar do mero Exe-
cutor, como di{femos no Titulo: Quando
poderá'Ó appellar da execuçaó da Sentença.

6 E tudo o qdito he nefie Titulo, ha
lugar nas appellaçoés de feitos civeis, ou
crimes civelmente intentados.Porque nos
feitos crimes criminalmente intentados, e
em que aJufHça ha lugar, em todo o tem
pO,e em todo o cafo ferá o AppelIante re
cebido á appellaçaô, quanto á pena publi
ca do crÍ111e fómente. Porêm, fe logo ao
tempo aa Sentença publicada, ou até dez
dias70Julgador appellar por parte daJufii.
ça, paGo que cada huma das partes naó
appelle, ferá provido a todas as partes, affi
quanto á pena crime,como á civel;e ainda
que a parte naó appel1e,fempre o Juiz ap
pellará pela J uO:iça, fe o feito for de qua
lidade, em que haja de appelJar, ainda que
a parte naó appel1e,como nlais cumprida
mente diremos no Livro quinto no ,!i
tulo: Dos caJos,em queJe appella por part~
da Jz!fiiça. E naó fazendo o Juiz affi, ha
verá as penas cont.eúdas no di.to Titulo.

UL
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Dos qile naa Ja'Ó recebid

Ao p6de appellar o queJle cnn
demnado na quantia, que cabe,
na alçada do Julgador, que d.eu

a Sentença,como he declarado no Titulo:
Das appellaçoés das Sentenças definitivas.

I Nem ferá. recebido a appellar o q
appelIa depo~s dos dez, dias, contados da
hora, e momento, que a Sentença foi pu
blicada, fe dentro do dito termo naó ap
pellou ; porque aquelle termo he por Di
reito affignado aos que querem appellar
das Sentenças, de que (e [entem aggrava
dos;o 'lual termo fe entenderá no que efli
verpre(ente por fi, ou por feu Procurador
ao tempo, que a Sentença foi publicada
contra elle; porque,fe e1le, e feu Procura
dor foífenl au[entes ao dito tempo, naú
lhe ferácontado o termo dos dez dias;fal-

"Cll

vo des aquella hora,que femo{trar que e1-
Ie, ou feu Procurador foi fabedor,como a
Sentença foi publicada contra elle.

.I r . 2 Nem ferá recebido a appellar o q
r por alguma maneira confentio na Senten-

_ ça dada contra elle ; porque, fe foífe pre
fente ao tempo,que a Sentença contra el
le foífe publicada, naô appellando della, e
fazendo a~gllm aéÀ:o, porq moítraífe COI1
fentir em ella, nao ferá já mais recebido a
appel1ar delIa ; affi como,fe pediífe tem·po
para pagar o em que era condemnado;em
tal cafo, ainda que houvelfe appelIado da
Sentença, por tal aéÀ:o maRrava confentir
neIla, e renunciar a appellaçao , em tanto
que já a naa podenl profeguir em algum
t~mpo.

3 Outro-fi o reve1 verdadeiro nao
deve fel' recebido a appelJar. E revel ver
dadeiro para naó fel' recebido a appellar
he aquelle, que nenl por fi, nem por reu
Procurador appareceo emJuizo,até fe dar
Senteilça definitiva; e fendo citado para
a?pell.ar, diífe que naó queria, nenl deter
minava hir á audiencia ;' ou fe calou, ou
diífe que hiria, em cada hum defles cafos
na? fQi , naô havei1do jufla razaó porque
~eixaífe de hir a eUa. E ainda,fe algum fa-

/--"

f
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QllaJ({~ muitosJaó condemndd f em huma Sentença; e hlt11Z10 appella de/Ia.
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LXXX.
dous, tres, ou mais Tutor. u.

" radares, ou Procuradores, em
U de.nlandados 'juntamente todos por
alguma adminiílraçaô conj unta, e nunca

to entre elles partida, porque adminiíhát"aô ,
'como ao deviaõ, e todos juntamente
foiferikond,emnados em huma Sentença,
e h1JX1~'?.delles appeIla{fe della, fem appel
lar dáda hum dos outros, e depois foífe a
appellaçaó achada fel' ju!l:a, e direita, naú
fómente relevará o AppelIante, mas ainda
a cada hum dos outros, que naú appellá
raô; e i{lo por quanto a adminifhaçao era
toda conjunta, e nunca fora divi[a, ou
partida entre os ditos Tutores, Curado
res,ou Procuradores.E por tanto affi"elles,
como a dita admini!l:raçao feráô todos
julgados por hum corpo, [em outra di
vi[ao.

I E [e muitos herdeiros de hum de-
, funto, jazendo a herança por partir entre

eIles, falTem demandados por toda â he
rança, ou parte della, ou certa coura, ou
por alguma divida,em que diziaú o defun
to [er obrigado,e todos folfem condemna
dos em huma Sentença, e hum fó delIa
appellaífe fem os outros; fendo achada a
appellaçaú fer juíla, c direita, naú fómen
te relevará o Appellante, mas ainda aos
outros, que della naô appelláraõ, por a ra
zaó [obredita.

2 E ifto que dito l~e nos cafos fobre-

ditos, entendet-fe-ha, [alvo [e aqueI1es, q
das ditas Sentenças naô appdláraó, hou...
velfem con[entido em eIlas exprdfa, ou
tacitamente, pedindo tenlpo para pàgar,
ou fazendo outro aéto fenlelhante , por
'lue fe mofiralfe haverem confentido em
eIla; porque entaó a appelíaçaô relevaria
fómente ao appellal1te, e naú os outros,
que houve{fem confentido na Sentença.

3 Porêm, [e nos c.afos acima ditos
muitos Tutores, Curadores, Procurado
rCS,Oll herdeiros de alguma adlniniftraçaõ,
ou herança conjunta, e nunca entre eIles
'partida,folfem todos juntamente condem
nados em huma Sentença, da qual naõ o

foire appellado por alguma parte,e depois
algmn dos condemnados desfizeífe , e re
fcindilfe a Sentença por bem de algum pri..
vilegio,que lhe folfe e[pecialmente outor
gado por Direito, pelo qual folfe refiitlli
do contra eIla, por fer Menor de vinte 1

cinco annos, ou por outro privilegio, tal
reftituiçaú naô aproveitará a algum dos
outros; porque efia re{lituiçaô naú vem
por via geral, mas por graça, e privilegio
e[pecial outorgado particularmente;falvo,
fe a coufa, [obre que era contenda, folfe
individua, e que nao pudelfe [er partida;
porque entaâ,pois he coufa,que em fi nao
padece partiçaú, ou divi[aó, a refiituiçao
dada a hum aproveitará aos outros necef-

.faríamente.

T 1 T UL o LXXXI~
Dos que poáem appellar das Sentenças dadas entre outras partes.

PO.fio que a Sentença naó apro-
. I·'velta, nem empece n1alS que as

pe{foas,entre que he dada, poderá
porêm deUa appelIar naú fómente cada
hum dos litigantes, que [e della fentir ag
gravado, mas ainda qualquer outro, a q?e
o feito poít'1 toçar, e lbe da Sentença
po{fa vir algum prejuizo;affi como,fe hum

. herdeiro con[entilfe conluyofamente fer
n condemnado en1 -prejuízo dos outros her-

deiros, ou fe folfe contenda entre bum.,.
qCc di(fe{fe fer herdeiro d'algum defunto
abintefiado, e outro, que fe di{[e{[e her
deiro por teftamento, e fendo dada Sen
tença contra o tefiamento, e naô fendo
appelladó pelo que Ce dizia herdeiro pelo
teítamento, poderáâ appellar della- quáef
quer herdeiros, que folfem infHtuidós
110 teflamento, e os legatarios, a que fof
fem no ·dito teftamento dcixad.QS alguI1s

lega-
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io2 - Livro terceiro das Ord"enaçoes J Tit.8 1., e 82.
legados; pofio que COm ·eIles naô fo-f(e 2 E fe o vendedor delfe
tratada a demanda; pol'que poderinô-el1es cOInpql!or da ·coufa vendida, (
allegar taes razoés -na caúfa da appella- ôr todo o damno, que houv ~ c bido,
çaó , . elas quaes deveria fel' julgado enl - no c f< que lhe feja vencida por ou ro , e
tàvor' do dito teflamento; e aili outros de s a venceífe algum p r e tença;.
herdeiros, e legatarios -, que fippellaífem q lC eífe comprador naô a'P e , e-
por virtude da dita appellaçaõ , conferva- -da tença contra elIe dada, ou co e ..
riaô feu direito da herança, e legados, a tillê expreífamente em ella, poqerá o fia.:.
Gual por outra via naô poderiaõ facilmente dor della appellar,fe entender que he feito
cobrar. engano,ou conluyo em feu prejuizo, para ·

I E bem am , te o crédor, e 6-deve- _ o desfazer no cafó da appellaçaô; arque
dor trouxeffem ambos ·contenda- fobre di- a SenteIiça, que entre os di~ s li :lbantes
vida,e foífe dada Sentença contra o deve- affi for dada, ou avença, e tranC1uS--32z..que
dor, que tiveife dado fiador, ainda que entre eIles for feita, naó póde prtiudi
eíte devedur condemnado naó appellaífe car,nem empécer a quaefquer outros nàõ
da Sentença, e houveífe confentido em chamados, a que eífe negocio poífa tocar,
eIla, poderá o f1ador appellar, fe entender {e achado for que em alguma parte lhes
Gue ácerca deífe feito, ou Sentença he he prejudicial. E iíto que dito he em
feit9 algum conluyo em [eu prejuizo ; e eRes caros aqui efpecificados, haverá
{erá ouvido na cauh1. da appellaçaó com lugar em quaefquer outros femelhan
{eu direit@,como fe o feito foue principal- tes, em que a· razaó pareça fel' igual
nlel1te com eIle tratado. deites.

-.'

T I T U L-O LXXXII.
Se pelldendo a oppel/nçao, lnorret cada huma das partes, ou perecer a

COI1a demandada.

S-E pendendo a caufa principal, ou da "a dita Sentença, app~lla{fe del1a,e lhe foC
- appelláçaõ, morrer cada huma das {e termo ailignado, em que houveífe de

partes, paífará a initancia do feito a 'profeguir, e pendendo o termo morreHe,
feu's herdeiros no ponto, e eítado, em que naú correrá o termo do tempo a feus her
for' achado aó tempo de [eu fallecimento, deiros, mas fer-lhef-ha reformado ao me..
naa fe procederá mais pelo feito em dian- nos outro tanto termo, como foi dado ao
te, até que {ejaõ chamados os herdeiros morto, ou mais, fegundo arbitrio doJul-
do defuntô. gador.

I E fe for contenda fobre algum ef- 3 E fe algum homem foífe accufado,
cravo, beRa, ou navio, e p~ndendo a in- e condemnado por tal çrime, porque_ fe.._
fiancia da appelláçaõ", lllOr.reífe o efcra- gundo -Direito deve perder os bens por
vo , ou befla, ou pereceífe-onavio, naó Sentença dada contra eIle, e pendendo:a
deixaráõ por tanto de hir pelo feito em appellaçaó· eIle morre{fe, fica o feito fin
diante; porque ainda que o feito pareça do , naa fómente quanto á pena do cor
fer findo quanto á COUfil principal,que era ·_po, mas ainda quanto á pena do bens·; far
demandada, na-õ he findo quanto ao inte- vo, fe o crime foífe tal, em que o Direito
reífe, e ás rendas, e proveitos, que dellas eRabeleceo que pelo mefmo feito fó
defcenderaó; a que poderá fer obrigado o .mente fe percaô os bens fem outra Sena
Reo, fe for vencido no principal. E por tença.
taúto,fe o -Auél:or , ati feus herdeiros qui- 4 E Ce o crime foffe tal, qa condem~

zerem profegúir,hiraõ pelo feitQ em dian- naçaõ delle nao trouxeífe neceífariamente·
te , até fe dar Sentença no dito intere.Ue, perdimento dos hens , e o Reo folfe con~

frutos, ou rendas. . demnado em pena corporal, e mais que- .
2 E' Ce a párte,contra quem foffe dada- perdelfe os bens; enl efle cafo ,fe o Reo: '

mor-
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Quando os litigantes pódeJrl allegar, e provar na cauJa eYc. lo)

mar ffe pendendo a appellaç~ó, feria o ver,Ce o Reo era culpado no crime 2 e por
feito findo quanto á pena do corpo, mas confeguinte fe julgarem os bens por per-
na0 ql\anto á pena dos bens. E por tanto 'didos, affi como foi julgado pdo Juiz, de
fe proc?derá pelo feito em dian1:e~ para Ce que foi appelIado.

~'T" I T U 't O LXXXIII.
Quando os litigantes pódem allegar, eprovar na califa da appellaça'Ô; ou aggravo,

o glle 1ta'Ó tiverem allegado 1ta c.mUa principal. '
~ .

A s partes lit;gantes, pódem alle.. alguma razaó, que foffe recebida, dad ('j

," gar, e provar na cau[a da appeI.. prova, e ahi acabada, e publicada, naó fe
.' laçaõ qualquer razao nova,que ráó as partes na cau[a da appelIaçaã, ,o~

em outra infiancia nao tenhao allegada, e 'aggravo recebidas a dar mais prova de te..
fazer artigos na f6tma, que Ce diz no Ti... Remunhas; porque feria caufa de Ce faze..
tulo: Da ordem do Juizo: e [e lhes nao rem fa:lGdades, e de [e induzirem, e [obor..
forem recebidos, ou nao vierem com narem teílen1tmbas. Porêm, (e quizerem
el1es no terino, que para i{fo (e.. lhes 2m· offerecer efcripturas na caufa d'a appeDa
gnar, naó poderáõ já mais haver outro çaó, ou, aggravo para os artigo's; a que já
termo, e feráó delles lançados: e Cendo- foi dada prova, e de que já eraó lançados
lhes recebidos por defembargo, affignaráó na primeira inílancia, pode-Iaf-ha60ffe
termo á parte pará os contrariar; e naó recer; porque nas efcripturas' ceifa ara..
haverá mais artigos de huma, nem da zaó do temor da fobornaçaô , qu~ ha nas
outra parte. tefl:emunhas. .

I E [erá avifado affi o AppeIlan~e , ) E Ce os Superiores na caufa da
como o Appeliado, quando a primeira appellaçaô, ou aggravo mandarem, por
vez cada hum houver viíla da appelIa- metter o feito em ordem, que façaó li..
çaó, ou do feito do aggravo, que naó faça bello, e fizerem contrariedade de replicaI
artigos em lugar das razoés, fómente' al- e treplica, que fejaõ confórmes á auçaó
legue de [eu Direito por razoes; e nelIas intentada na primeira inftancia, neíle
poderá allegar a razaó, de que quer fazer cafo l1-ao fe dará mais lugar á ~rova, é
artigos. E fazendo o contrario, o Procu..; fe Julgará pelo provado na peimeíra in..
rador,que o fizer, pague dous mil reis para fraucia; falvo, Ce nos artigos; que affi
as defpefas da Relaçaá, e mais os artigos na caufa da appellaçao, ou aggravo fo.-.
lhe fejaó contados' por razoes, e mande rem feitos,for recebido algum outro d'ou..
dar a viíla neíle caro dos ditos artigos á tra materia; de que naó foi articulado I

outra parte; e naô fendo de receher,feja o na primeira in!lancia, i1em dado lagar á
feito fentenceado,fenl elle haver villa para prova; porque eritao Ce dará lugar á prova
razoar. ao dito artigo, e á contrariedade, que

2 E fendo na primeira inftancia (obre" fómente haverá~

,

TITULO LXXXIV.
Dos aggravos das Se11tenças Jefinitivas;.

O S DeCembargadores da CaCa ,do
. Porto julgaráâ os feitos ~ que a

feu Officio pertencem, [em deI..
les fe poder aggravar da quantia;que cou
ber em fua alçada, naó entrando nella as
c~ftas., E paifando da dita quantia,- po-

-.

<lerâ qualquer das pàrtes, ,que íe íentÍt'
aggravadà', aggravar de fua Sentença;
e fer-Ihe-ha concedido [eu' aggravo1 ct1ni
tanto 'que aggrave dentro d~s dez dias ~

contados da, horá, em que a Se~ltetlça: foi
publicada, te eile 1 ou r~t.l P-roc'Urador foI!"

l're'íén~
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1°4 Livro terceiro das Ordenaçoes) Tit. 84~'

prefente á dita publicaçaõ·; e n~õ fendo gadores dos Aggrav~s en1 termo ~ dous
prefente, contar-fe-haô os dez dias do mezes, contados do .dia, Hue a Sentença
tempo, que a parte, ou feu Procurador for palfada pela Chancellad~,para poder
for {a!Je,dor da publicaçaõ da Sentença. fel' en egue á parte. Porêm,fe (or em'bar.

I E em todo caro,que for aggr,avadq gada a Chancellaria pela parte q\.(,~ ag
da Sentença dos ditos Defembargadores , grav 1 correr-lhe-haó os dous mezes~<i.<t..
pagará a peute Aggrava!)te novecentos tempo~que a Sentença for por eIle ~mbar·
reis para a Chancellaria- da dita C~fa do' gada.
Porto, antes de lhe o aggravo fel' con.. 5 E fe a parte contraria allegar em-_
cedido. .. bargos a naõ {er copcedido o aggrayo, ou

2 E fendo a Sentença dada pelos Cor· oJulgador, que o houver de cqnoed!.r, o
regedores da Corte, ou por De{embarga.. detiver, antes que o conceda ,.por ~uerer

pores, que em lug,ar delles de{embarguem ver, {e o cql1cederá , ou denegará t~d? o
alguns feitos por noifa commilfaó , ou de tempo, que {e gaftar no pro{egui~ento

quem para' il1à noifo poder tenha, fe a dos ditos emba'rgos, ou o J uJgador o de
quantia,fobre que for a demanda, em que tivcr, naú {e contará nos dous mezes. E fe
foi dada Sentença, palfar de (u~ alçada, acontecer,que os ditos dous mezes fcaca
naô contando as cuíl:as, poderáõ as par- bem no efpaço, aprefentará a diligencia
tes, fe fe fentirem aggravadas , aggravar; ,na primeira audiencia, que fe fizer depois
e fer-Iheí:ha c01:cedido feu aggravo para do erpaço.
os D~rembárgadores dos Aggravos da Ca.. 6 E quando as partes, que houverem
L1 da Supplicaçaõ; e o Aggr~vante ferá de fel' citadas para o proregu;imento do
obrigado·pagar os novecentos reis do ag- aggravo, efliverem nas Ilhas, ou fóra do
gravo para a ~hancellarla da Corte. E ó Reyno, ficará em arbítrio dos Julgadores
nJermo rerá em quaefquer outrosJulga-:- de lhes affignar o termo, que lhes parecer
dores, de cujas Sentenças d.efinitivas re conveniente para citar a parte, e par:a a
haja de â:ggravar para cada huma das Ca~ -prefentar o aggravo , 'fegundo a diflancia
1:1S da Supplicaçaó, ou do P~rto. . do lugar, onde a parte efiiver, e qualidade

) E para re ver, e faber; fe fe deve do tempo.
conce~ero aggravo, por fe dizer que ca.. 7 E havemos por bem que, depois
bem as cauras na alçada, que temos d.ada queo vencedor tirar Sentença, e quizer
aos Defembargadores da Cara do Porto, a parte vencida cita-lo para o aggravo ,
ou fe ferá concedida para a Caía da S~lp" naó fe achan~o enl cara,o Juiz do Lugar,
plicaçaô,ou do Porto;e af\i n~s Sentenças,- fendo informado pelo Taballiaõ, como
que tithem d'ante os Corregedores-da Cor- em cara o naó acha,pof1:o que fe diga que

_te, ou de quaerqu..er outros Julgadores, de eflava no Lugar, ou enI outro Lugar
cujas Sentenças ie, deve aggrayar,fe guar~ certo, mandará ao Tabal1iaó, que torne
dará o que ditTemos no Titulo: Das op- a rua cafa, e que perante duas tefl:en1~'"

pellaço'es dáS Sentenças ({di,llitipas:wác~rca. l1ha~ o haja pO~". citado e~ peiroa de ~~a
,das avaliaçoes das ditas· appellaçoes: mulher, ou fc1mlhares. E nao eíl:ando- ahl á

4 E .nlandamos que·, quando as par- mulher, ou familiares, o citará em petroa
tes a~O'ravarem d'ante os CorreO'cdore$ de dos vizinhos, e paífará dilfo, certidaõ; e
nolfa Corte, ou quaefquerJul~dores,de a citaçaó ferá vqliora 1 con10 Ce foífe feita
que haja aggravo, am das Sentenças defi~ çm fL\~ pe{foa;. '
nitivas, como das Interlocutorias, e Man- 8 E íe a parte, contrq quem he dada
dados,que tiverem força de Definitivas,affi Sentença, naí} aggravar della, ou tendo
como, naó receber libelJo ao ~uél:or,ol1 aggravado,naõ pagar, ou naú feguir o ag·
denegar.lhe fua auçaó,ou de mãdado fum.. gi'avo enl o tempo fobredito, e allegar.
mario, Clue naô caiba em rua alçada, paga.. ,embargos á Sentença, fobre os quaes for
r~ô o dinheiro, que pelo dito aggravo he dada Sentença, de que am nlermo aggra
ordenado;dentro de dous mez~s,contados var, e pagar, e feguir o aggravo enlO ter··
da publiCllçaõ da tal Sentença; e aprefen r mo devido, os Defembargadores dos Ag.. t

Jaráó o f~ito perante os ditos De[embar- gravos lhe_ ~aráõ a provifaõ, que por l?i-
_reltQ·

r
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. Dos. aggravO's das. Sente17ças definitivas~, _to;
') reito acbarem, quant.o ~o conteúdp nos o aprefentar em tempo devidO-, na,ô fer~
( '. ditos embargos i e da primeira Sentença provida a outra parte; que o aggrav~ naó

n~ó conhece~áõ,falvo, fe pelos embar os 'pagou em tempo, pO,ao que achem' que
fe moJtrar tanto"porque devaó annulh -la, he aggravada; porque, pofio que o feito
ou n10ditka~la em parte, ou em t(5.é1ü'; feja trazido ao aggravo,haó fica commum

; porque enta,õ o faráó, C01110 o puàéraó para fer provido a am~as as partes con...
fazer, e conhecer os Juizes , de que ~'oi trariaS,COlTIO de Direito he na appellaçaó~

aggravado., Porênl, fe forem muitos A uétores, OUi
9 li nau pagando os Aggravantes o Reos, ou Oppoentes, e hum fó aggravar,

dinheiro po ,aggravo, ou pagando-o, e e pagar, e feguir o aggravo, e 05 outrOs
nao o feginào aos tempos a'cima declara- naú, guardar-{e-ha o que dizem,os no caCo
do~, n'ló o p'odel'áó mais pro{eguir , nem da,appellaçaó, no Titu'lo: Quando muitos

. ~ {ejaõ a iffo mais admittidos; {alvo mo- faô condemnado,S em huma Sentença.
firando taó legitimo, e neceffario impe- I ~ E em todo caCo,que por osJuize3
~limento, porque o naó pudéraõ fazer. E do aggravo for achado q ue. o Aggravante

. nefie c~fo {e [occorreráõ a Nós, e Nós os he aggravado pelo Corregedor, ou pelos
proyerenlos, como for Direito; falvo, {e Julgadores, de que fe aggrava ,em todo,
al1egarem ferem Menores,e que'lhes deve ou em a mayor parte daquillo {obre q [e
ler concedida reílituiçaó; porque nefie 'aggravotl ~ mandaráó tornar ao Aggra
caro os poderáõ provel~ os Juizes, que vante o dinheiro, que pagou na:~hancel

4hes houverem de conceder o aggravo, laria, por lhe fer o aggravb concedido; e
ou os que delIe houverem de conhecer, aff1 lhe mandaráõ tornar o dinheiro do
fem mais virenl a :Nós. aggrâv'o, quando for achàdo que naó

10 E felld.O o Aggravante-taó pobre, pagou em' tempo;; e neíle caCQ ll)e tor
que jure que naó tem bens moveis, nem haráó qualqu~.r dinheiro, que tiver pago,
'<le raiz, nem por onde pague o aggravo, ora feja ordenado, ora por avença. O
e dizendo na audiencia huma vez o Pater qual dinheiro mandaráõ torúar por Alvará,
llrfier pela Alma deI-Rey Dom Dinis, (juando for pago na Cb.a~lcell'.lda da mc(..
{er"lhe-ha hayido, como que pagalfe os n1a cara, oÍ1de faó os Defembargadores,
.novece.ntos reis " ':011'\ tanto que' tire de que o malld,aó tornar. E Ce o d,inl1eiro do
ludo certidaõ dentro no tempo, em que aggravo for pago na 'Caia do Por~o, e os
havia çe .pagar o aggravo. Defembargadores dos Aggravos d~l C~{a

1 I E quando for aggravado' d'ante da Supplicaçaõ o nlandarem toinar, paC
os Defem.bargadores d.a Cara do Porto, e far-Ct;-ha para iífQ carta {elIada.
lhes parecer qlle'he caCo de aggravo, elles 14 E pdas Sentenças, de que am fo~

Coll.~. por fi o poderáó conceder; * e conceden- aggravado' , 'tendo a parte Aggravante
num. I. do-o, hirá o feito 20S Defembargadores pago o aggravo, e apreCentado perante

dos Aggravos da cara da Supplicaçaó ; os DeCen1bargadores eHl tempo devido,
perante os quaes a parte contraria po.derá nau fe fará exe<:uçaó nos bens do condem
requerer fua juíliça " {e lhe parecer que nado dentro enl [eis mezes continuos,
naõ era cafo de aggravo: e féni por elIes contados do dia, em que for concedido o
provido, [e acharem que naó era caro de aggravo', e defembargo de quaefquer em
(~ggravo, e que elle aggravou no aéto bargos para Ce poder C~guir'. ,E ,.iGo, fe,
do proceífo de affi fer conced,ido o dito tanto durar o defpacho na ~'aufa do ag
aggravo. E parecendo aos De{embarga- gravo. Porem, tanto que a parte vence
dores da CaCa do Porto que o aggravo dor tiver a Sentença pa{[lda pela Chan
naó he de receber, levem o feito á Re- cellaria ,-pàfto que por ella Ce naó haja de
laçaó; e na Mefc'l grande perante o .ço.. f:lzer execüçaó , por durarem os ditos fei~

verllador [e determinará' fe he cafo de ag- mezes, o condeI?Jnado, que n~õ tiver bens
gravo, ou naô; e o que ahi for determi-· de raiz, dará fiança b~aa!lte á condemna
nado Ce 'cumprirá. 1 çau , e naó a dando, ferá exec~ada fogo

~2 E fe ambas as partes aggravarem; a Sentença, [em mais efperarem pelos fei~

e~a dellas fónlellte pagar o aggravo, e mezes~ E o que tiver bel1~ de raiz, qu~
Liy~ III~ O \ValhaG
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Que lla'Ó dêm Cartas de Jz!fliqa pór h!forma.ç.oes, falvo por. Í1!flrll1nento de ag-o '

gravo, ou Cartas tijlemlmlwvei.s.· . " . ' _.

M Andamos a todos os norros pOl'que as ta'es Cartas, pàító qqe ~p~t'te~'
De[embargadores, e, C<?rrege- as peçaó por íimplez petiçaó ; mal~d.~mos.

dores, e a todos ~s outros Jl.1I- . 'lue fe dem pelos Defembargadores' do.
gadores,alli da Juiliça,como da Fazenda,- Paço; como fempre fe coflumou fazer.
que por (ps pe:tiçoés, ou informaçoés n~õ 2 Nem ha,verá lugar nas Cartas çe·.
paffem Cartas.:11gumas ; e quando as par- mercê .t e gtaça ; ql.le fe dao por Eflilo da
tes re9~ererem tae.s Cartas, mandem-lhes Corte em fórnla:affi como Cartas de legi
que tragaõ Inílrumento de aggravo ,ou timaçaõ, perfilhamentos, confirmaçaó de
Cartas tdtemunhaveis com repofla do doaço.és, e dos Juizes eleitos nas Cidades,
J ulgador,de que [e aggravarem,e das par.. e ViJlas de noífos Reynos, e de reilitui~

tes, a que o negocio pertenc'er, Ce a repa. çaó d~ fama aos que forem infamà~os-, e
fia das partes for nece{faría para decifaõ outras {emelhantes Cartas gtaciofas, em
dos taes aggravos, de maneira que por <.Iue fe naó req'ueira 1"epofla de alguns
eIres In1trumentos,ou Cartas teltemunha... Juizes, nem chaman:tento de outra par..
veis. po(faó os Defembargadores, que del- t~; p.orque eftes. ta.es, qt.le faó de vohm.l
les houverem de conhecer, ter baíl:ante tal'Ía. jurifdiçaó, fe p6dem, e haS .de dnr
conhecimento da ,?OUfil , . fobre que for a gerahnente por Nós 1 e por no{[os üfll
contenda; e.po(faó dar defpãcho,fegundo ciaes fegundo o poder, ,q.ue a cada hun~

acharem por Direito. temos dad9 com [eu Officio, fem.r€poíltt..
.I' E ifio lraó haverá lugar nas Cartas do-Çorr~g~dO.r,nem.Juiz,. l)e~ parte co~

para manter em poire, ou para reftituir á trat:ia, cOÍllQ ~téqui te toR.u.m-áraõ [em-
po{[e algum,que della diga fer eíbulhado; pre: dar., ,:' .

106 'Livro terceiro das Ordenaç~és J Tit. 84,85., e 86.' ·
valhaó o conteúdo na condemnaçaó, llaó que Ce ~xecutenl, qua~do vem com ern.
os poderá alhear,durando a demanda; mas bargós á execuçaõ, como diremos _no
logo ncaraõ hypothecados por e.lfe mefmo Titu19: Das execlLçoês. E fe, depois da
feito, e por efi:a Ordenaçaõ, para paga- Se tença fel" e~ecutada, Ce revogar no
nlento da condemnaçaó. E palrando os aggravo eUl parte, ou em tocto, fe guar
ditos feis mezes, e naó fendo de[pachado dará,e cumprirá tudo o que diremos,quan.
o aggravo, [eráô executadas as Sen~en- do a Sentença fo.lfe revogada por via de
ças, aro, e na nlaneira, que di{[ém.os enlbargos.

..,
I.

!
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TI T- U. L O' ~ LXXXVI.-
Das e.\·ecl!çoês, que Je fazem geralmente por as. Sentenças·.

. .

, Ual1(~o "algumas Sentenças da que pa:gue ao v~ncedor alguma qmit'lti..
n16r alçada, ou outra qualquerf dad~ de dinheiro , p~õ, vinho, azeite, Oll

que paaàr em coufa julgada, qualquer outra c01.lfh, que fe coílu:me,t
for aprefentada a algum J ul- contar, pefiu', medir,. fer~ o condertmàdà'

~ador, pela qual [e deva fazer execuçaô f re'l':lerido, ~l1e pag-ue o conteúdo mi
.lendo O di~o Julgador requerido para Hfo, Se'ltenç~, ou dê penhores baftantes á
?- m4J1dará com diligencia executar; e fen- conden1naçaó, fendo achado no Lugar,
do a condemnaçaó por auçaó petroar, que r onde Ce faz a execuçaô;, e naô fendo ahi'
defcenda:de contrato, ou quafi contrato, achado, para fer ~requerido, Ceja cítad~ n~ .
por'llJe alguma par~e. (~la c.oudemuada, . fórma, que diifemos na 'titulo: Das cIta...

çoês-

,.
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itn. s execúçoés, quefe fazeln geral1nente por as Sentenças. 1°7
çoes: o qual requerimento lhe ferá dado dar, fe guardará o que acima dj{fc mo:; :

I. feito pelo Taballiaõ, ou ECcrivaG, qne Quando a Sentença c:oJZdemnatoria he de
for prefente, ou pelo Porteiro, qo calà, certa coufa.
onde Porteiro bafia para a penhora·1 fe.. 3 E vindo conl embargos á dita Sen
gundo fe dirá no Titulo: Da execuça'Ó, tença em tempo devido, taes, que ao Jul
9ueJefaz por o Porteiro: e ferá eCcripto gador pareça que fe devem receber, Oll

pelo Efcriva5, que os pregoes houver de remetter ao Julgador ,- ouJulgadores,que
efcrever, por fé do Porteiro, que o reque- a Sentença déraõ ; e po!l:o que [obre eIks
rer. -E feita a dita notificaçaõ, e requeri- rcceba appellaçaõ,fem embargo de os alu
mento, naõ ferá neceífario fel' o condem- remetter, ou delles conhecer, ou de rece
nado mais requerido ao tempo da venda, ber a appellaçaõ, o Juiz vá com rua exe
e remaIaçaõ dos penhores: e e!l:e requeri- cuçaó por diante, naó querendo o C011
mento fe aífentará 110S aétos da penhora demnado pagar. E havido o dinheiro, que
pelo Efcrivaõ, ou TabaIliaõ; e naó o fe da execuçaô fizer, fe o vencedor qui
a{fentando, incorrerá em pena de per- zer dar fiança bailante na terra, ao iOr

dimento do Officio. E fe logo naó pa- nar, trazendo o condemnado Provi [lÓ

gar o conteúdo na Sentença, naó lhe pelos embargos, que lhe feja o dinheiro
ferá mais dado tempo, nem efpaço algum, tornado, fer-Ihe-ha entregue. A qual nal1
antes ferá logo feita penhora em tantos ça ha de fel', porque fe obrigue o fbd r
de feus bens, que ba!l:em para a dita de o tornar, [em mais o 1fer fc-
condemnaçaó. querido, e fem outra fig 1 fi ordenl

I E fendo outro-G a condemnaçaó de Juizo; e naô querendo a parte vence
de dinlleiro? ou de outra coufa , que fe dor dar a dita fiança, ou naó a p'üdendo
coftume contar, pe{ar, ou medir, de que dar, todavia fe fará a execuçaó, naó pa
'já foi feita liquidnçaú, o condemnado nau gando o condemnado;e o dinheiro {e porá
ferá ouvido com embargos, de qualquer em depoGto,até fe dar final determinaçaú
qualidade que fejaó, até pagar, ou dar fobre os embargos; e fegundo o que for
penhores livres, e defembargados, que determinado fobre elle , am fe fará do aÍ

valhaó a quantia da condemnaçaó, e nheiro, que enl depofito efl:iver.
cu!l:as da execuçaó, e até ferem os penho- 4 E fendo a Sentença, porque fe tal
res realmente entregues ás J ufl:iças, que execuçaó fez, revogada em pane, ou en'l
houverem de fazer a cxecuçaó, ou ápef- todo, os bens, que por ella affi revogada
roa, a que as taes Ju!l:iças os mandarem foraó vendidos, fejaô tornados a cujos
entregar; de n1aneira qule o condem- eraó ; e ao comprador feja tornado o pre
nado, nem por fi, nem por outrem fique ço, que por elles deu, e as cuitas, que fez;
por via alguma em poífe dos penhores. E na arremataçaõ ,á cu!l:a daquelle, que a
dando á penhora bens de raiz livres, e execuçaó b z fazer, ou por feu fi dor ~

defembargados, ferá defapoífado delles , naó lhe achando a eile lo?o ben (em ou
e feráõ entregues por auCtoridade daJu- tra delonga, como acima diffi' mo.. E i LO

fiiça a peífoa, ou peífoas fem fu Cpeita, [e entenderá, fe a entença em todo for
feguras, e abonadas, a que ferá mandado, revogada; porque fendo re\ o da em par
que os naó entregue, nem rendimentb te, o meCn10, que ficar condemnado enl
algum delles, ao condemnado. E pagando parte, p gará ao comprador as cuílas
o condemnado, ou fcndo feita a penhora, fegl1ndo a parte, em que affi ficar c n
e a entrega pela dita maneira, poderá re- den1nado; e a dema la fi haverá pelo que
querer fua jufl:iça ácerca dos embargos, a execuçaó affi fez fazer, em moJ q I o
com que vier, vindo dentro de feis dias, comprador, que s ditos ben h e to 
depois da dita entreba fel' feita. nar, naó perca coufa algum do eu: cOnl

2 E tratando-Ce de execuçaó de cóu- tanto que a peífo , que entença hOti -e
fa, en1 que conforn1e a Sent nça haja d no cafi dos enlbarg L lU

haver liquidaçaó, fe o Juiz, que houv r meir foi re ogada m pnrt ou em .....,... v •

. .de fazer a execuçaô, declarar por fua ~requeira, que lhe (ej:tó tornad ~ G

Sentença a quan~idaC!e) que fc ha. de liqui:o que lh~ 41ffi for. õ yel di o p 1· I pr·
. Liv. III. O 2
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.t·108 Livro terceiro das Ordenâçots) Tit. 86.
Sentença, do dia, que a Sentença fobre os a execuçaó requer, mais quizer, (em mais
embargos for palfada pela ChanceIlaria, a o cOl1élemnado poder allegar que tinha
hum lnez! naó fendo embargada nella: e bens moveis, em que fe primeiro hQ,uvéra.
fendo embargada, correrá o dito mez da de fttz;r execuçaa; e fempre tomará os
publicaçaó da Sentença, que fe der noso penhores,que lhe o condemnado der, dan
embargos. Porque,naó o requerendo den- do-lhe tantos, que ao dito Officíal pareça
tro no dito mez, naó lhe feráó mais os di- que baíla0; e naó lhe dando tantos, entai)
tos bens tornados,fómente haverá o preço lhe tomará os que lhe mais parecer que
pelo depofito, ou pelo vencedor na pri- ba{t"aráô. .
meira Sentença, fe o recebeo, ou por [eu 8 E fendo o -condemnado au[ente ao
fiador, COlno acima he declarado. E em tempo da penhora, o Efcrivaó, que a ell~ -

o caCo, que o comprador dos taes bens os for pre[ente, fe informará na cara do con
torne,naó tornará as novidades, que delles demnado, e pela vezinhança fummaria"'l
tiver recebidas; e aquelIe,a quem fe os di- mente por algumas tefiemunhas, que [0
tos bens tornarem, poderá pedir as novi- bre i{fo por fi. fó tirará, e aífelltará no
clades ao que lhos fez vender; o quallbas afro, .{e o condemnado tem neífe Lugar,
pagará todas, [e a Sentença for revogada ou [eu Termo bens moveis; e fegundo o
em todo,ou a parte, que lhe montar,{oldo que achar pela informaçaó , am fará a pe
a livra fegundo a parte deIla, €m que 'O nhora, fazendo-a primeiro nos bens mo
condemnj ~: . . veis, que nos de raiz. E fe os n10veis fo..

5 Port;,.i.1,quando o cO\TIprador dos rem taes, que lhe pareça que naô baB:a
ditos bens tiver feitas b~mfeitorias, fel'- r~õ para a condemnaçaó, fará logo pe
lhe-haú'pagas por aquelle,'l que fe os bens nhorar 110S bens de raiz, em tanta parté,
tornaó, compenfando todavia em tal caro que lhe par que razoadamente bafiará
as novi iades, que tiver recebidas; por- para a con mnaçaó, em maneira que
que, pofio que acima digan10s que lhe naó faça mais exeCll çaó nos bens 1110veis,
naó fejaõ defcontadas as novidades, e nem de raiz do conden1nado, que quan
que as pague o que fez vender os bens, tos razoadamente po{1àó baílar para a con
fegundo a parte, em que a Sentença for demnaçaõ, ou divida, porque he penho
revogada, havemos por bem que, onde rado, pofio que a divida feja naifa. E o
houver bemfeitorias, fe faça compenfa- que o contrario maliciofamente fizer, pa
çaõ. E o que os ditos bens fez vender, gue á parte toda a perda, e damno, que
ficará livre da parte, que montar nas novi- receber, e mais fer-lhe-ha eílrallhado,
dades, que fe compenfarem com as bem- como for direito.
feitorias. 9 E [e a penhora for feita pelo Por-

6 E quando os embargos forem po- teiro fômente fem Efcrivaó no caro, que
fios por algum Menor,nos quaes peça re· a pôde fazer, o mefmo Porteiro fe infor
fiituiçaô, e lhe forem recebidos, guardar- 111ará, pela maneira, que dito be, Oe dará
fe-ha ácerca da execuçaó o que difIémos -fua fé ao Efcrivaú, que os preg<?és hou..
no Titulo: Da refiituiçaõ, quefi dá aos ver de efcrever, da diligencia,que fez para
Menores de vinte cinco a717ZOS contra Seu- (iber fe tinha o condemnudo bens IIl()veis,
tenças injll/las. em modo que, onde fe moílrar que o COl~"

7 E ferá aviG1do o OfficiaI, que fez a demnado tinha moveis, fempre nelles {e

penhora, que, fe o condemnado for pre~ faça primeiro execuçaó, que nos de raiz-o
fente ao tempo delIa, lhe pergunte fe tem 10 E poflo que depois o condemnado
bens moveis; e dizendo que os tem, lhe queira provar que ao tempo da penhora
ll1ande que os mofire, e dê até o outro tinha bens moveis baílantes para a con
dia, para fe nelles fazer execuçaó. E di- demnaçaó, naó fe desfará por i1fo a exe~ .
zendo que os naú tem, ou naa os moftran- clÍçaó. Porêm, provando-fe que o üili..
-do, nem dando ao dito tempo defembar- cial, que a diligencia fez fobre os ben~

gados, fer-Ihe-ha logo feita penhora em '1110veis, [e houve ni{fo 111uliciofamente, a
qu.aefqutr bens 111oveis, que o vencedor execuçaó fe desfará, e fe fará outra de r
'moihar, ou nos de raiz, qual a parte,. que novo, e o Officia~ ferá punldo·fegundo ~ n

. mah·
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I!::zS execuçoés, ql!-ejejazel11 geraJ111ente por as Sentenças. 1°9
J

malicia, em que for achado, e por reus
bens faça oJulgador ratisfazer ás' partes
todo $;> damno, que por i{[o tiverenl re-
cebido. '1 "

J I E nos caros acima ditos, onde o
Official tomar os penhores,fe puder achar
hl1ma coura movel,que valha a quantia da
condemnaçaô,em eIla [ómente faça a exe
cuçaô; e afli o faça nos bens de raiz. E
poíl:o que o condemnado Gueira fazer dos
bens de raiz moveis, para [ómente anda
rem em pregaô os dias, que os moveis
haviaô" de andar, e que lhe naô [ejaô to
mados os moveis, naó rerá a iífo recebido;
falvo, {e a parte, que requer a execuçaõ,
for dj{fo contente.

12 E em qualquer caro, onde {e hou
ver de fazer penhora nos bens moveis, [e
o condemnado for E{cudeiro, Caval1eiro,
ou Fidalgo, ou dahi para cima, ou no{fo
Defembargador, ou l\1ulher de cada hum
dos fobteditos, ou mulher Fidalga, e o
Official achar fóra da cara alguns bens
moveis {eus, em que po{[a fazer penhora,
que abaíl:em á quantia, faça a penhora, e
exccuçaó nelles , e naó nos que efliverem
dentro em cara. E naô achando fóra da
cara bens moveis, ou os que achar, naa
baíl:arem para pagamento da divida, peça
de fóra penhor ao Senhor da caC:l, ou aos
'lue ahi achar; e {e lho naó ql1izerem Jogo
dar, entre dentro em cafa, e faça a pe
nhora nos bens,que ahi achar, como deve.
E o Official,que fizer a exccuçaó,que iíto
naó guardar, ferá caítigado pelo Julgador,
fegundo for a qualidade da pe{foa, que
penhorar; e mais a pe{foa penhorada lhe
poderá demandar a injuria; e lhe {erá jul
gada, {egundo a qualidade de fua peífoa,
e do e"xceífo, que o Official ni1ro tiver
feito.

13 E {e algum devedor,depois de {er
condemnado em alguma quantidade de
dinheiro, pao, vinho, ou outra {eme1hante
coufa, que fe coftuma contar, perar, ou
medir', alhear {eus bens enl prej uizo do
vencedor, por nel1es {e naó fazer execu
çaõ, reja preCo ; e o naô {oltem até cum""
pridamente fatisfazer ao vencedor , -têm
poder fazer ceífaó. E rendo ca{ado, e ten
do bens moveis, e de raiz, e por Ce fazer

0. execuçaô da Sentença,que contra el1e for
dada nos bens de raiz, alhear os moveis,

depois de fer condemnado, por pr judi":
car a rua n1ulher , feja prefo; e nab o 101
tem, até qU7 traga os bens moveis? que
em~alheou,para fe nel1es fazer execuçaô,
de maneira que a mulher naó feja damni
ficada nos bens de raiz,pela en1-alheaçaó,
que ° marido fez nos bens movei.

14 E {e o que for condemnado em
alguma quantidade, porque deva fel' pe
nhorado, e no dia, em que for requerido
com a Sentença, que pague, ou dé pe
nhores, os naõ quizer dar, tendo-os, ou
fe provar, que os efcondeo, por lhos naó
acharem, ou os deu taes, de que a parte

.vencedor, ou o Executor {e naó conten
tou, por naó ferem de tanta valia, como
a condemnaçaó , e depois rendo vendidos
{e naô achar por elles a dita valia, man
damos que O dito condemnado reja ou
tra vez penhorado em ta ns, que
bailem, {em mais fel' re'i ~ o para a
dita penhora, nem arremataçaô. E eíl:es
penhores, que am novamente tomarem,
andaráô em pregaó os dias neita Ordcna
çaô ordenados, e pagará o condernnado
ao vencedor todas as cuílas peíToaes, que
nzer,defde o tempo,que Ce acabou a arre
mataçaô dos primeiros pen lores, que lhe
faraó tomados, que naô abaftáraõ, até
realmente o vencedor {er pago de tudo o
que lhe he devido por a dita Sentença;
quer o vencedor feja diligente enl reque
rer feu pagamento, quer naó. E fendo a,
parte vencedor, ou o Executor ao tempo
da primeira penhora contente dos bens,
que lhe faó dados, o vencedor naô levará
cuitas de peífoa do tempo, en1 que {e affi
fizer a {egunda execuçaó.

~ 5 E quando a Sentença, de que re
requer execuçaa, for, porque algum feja
condemnado por auçaô real, ou pel1oaJ,
que entregue coura certa ao vencedor ,.
affignar-Ihe..ha o Juiz da execuçaó termo
de dez dias, a que a entregue, {e ahi for
achado. E naô fendo ahi achado, rerá
citado, para lbe affignarem o dito termo á
rua revelia, {e naô acudir á citaçaó: o
qual termo paífado , fe a naô entregar, fe
tirará logo em effeito de poder da parte
condemnada,Cem mais para iífo fer·ci ta .a;
e {erá entregue ao vencedor. R dizendo
o condemnado que tem embargos áSen
tença, ou á e, ecuçaú della, o encedor

dal'á
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lIO 1.JÍ1!ro terceiro das Ordenaçoés, Tit. 86. r
oará .fiança á t~l cou[a, e a todas perdas, mente, para [e fazer execuçaú derem~

e damnos, como acima diífémos ,quando' bargadam,ente. E 110 cafo, enl que a coufa
a condemnaçaõ he de quantidade.E fendo vem já I,la Sentença eítimada, cump~irá o

.a coufa de raiz, dará fiança aos frutos Juiz, e executará a dita Sentença na efti·
della fól11ente. E naõ dando a dita fiança, maçaõ , fem outro juramento', e taxaçaõ,.
o Executor mandará fequeflrar as cou· nem condenlnaç.aõ de interelfe. .
fas, em que for feita condemnaçaõ, em 17 E vindo alguma peífoa a en1bar-'
.poder de pelfoa fegura, e abonada, e pôr gar alguma coufa, em que fe peça a exe
-em arrecadaçaõ os frutos, fe forem bens cuçaó, am movei, conlO de raiz, por
de raiz. E em quanto 'Ce am naõ fizer a dizer que a dita cDufa pertence a elle, e

:penhora., ()u fequefiro., a parte COl1- que naõ foi ouvido [obre ella, e que por
demnada naõ ferá ouvida com embargos, tanto naD deve fer entregue ao ven..cedor,
Ou fufpeiçoés , de qualquer quali.dade que ou allegar outro qualquer embargo a fe
fejaõ, com que venha a impedir a execu· dar a Sentença á execuçaó, em tal cafo
çaõ. Porên1, feita a dita penhora, ou mandamos que ,a execuçaõ fe faça no
fequeftro" .poderá vir com os embargos, condemnado. E fendo tal razaó do em
que tiver, aprefentando-os perante o bargo, com que o terceiro embargante
Juiz da execuçaó dentro de feis dias, do vem, que por Direito lhe deva fel' rece
,.âia da penhora, ou fequeflro; e fe pro- bida, o vencedor dará fiança á coufa, de
'~cederá {( embargos na fórnla, que que fe pede a execuçaó, e lhe [erá elltre-
acima di emus as outras execuçoés.· gue; e naõ a dando, ferá pofia en1 poder

16 E {e eífe condemnado maHciofa- de hum terceiro, até finalmente fe deter
rnellte tleixou de po{fuir a coufa julgada, ll1inar fobre os embargos. E vindo algum
por fe naó fazer em ella execuçaó , depois terceiro com embargos, dizendo fel' pof..
da lide com elIe cOl1tefiada em diante, Cuidar dos bens)em que fe faz a execuça5,
far-fe-ha execuçaé5 em ella, Ce achada fe o condemnado naó der logo outros pe
for em poder daquellc , em que foi nhores livres, e defembargados,ferá prefo
albeada, fem fer com elle outro proce{fo até os dar.
ordenado, Ce foi íàbedor, como a dita 18 E fe a execuçaó Ce retardar com
coufa 'era litigiofa ao tempo, que foi traf-. embargos, conl que a parte condemnada
paIrada nel1e 1 ou fe teve jnfla razaó de o venha, ou por fua cau[a fe naó acabar
faber. Porêm, fe p vencedor quizer fó- dentro ell1 tres mezes, o cOlldemnadO'
mente a verdadeira valia del1a, a qual naó ferá logo prefo confórme a qualidade de
foi eitimada na Sentença, o Julgador ta- fua peffoa, e naõ [erá falto, até a exe
xará a valia della com confelho de pef- cuçao com effeito [er finda, falvo con
{oas,que tenhaõ diffo.bom conhecin1ento; fiando ao Juiz que fe naó acabou dentro
e poderá o vencedor jurar aQS Santos ,dos tres mezes , por .caufa, e culpa do
~uangelhos [obre a valia delIa até a dita vencedor. Porêm a parte, que por a tal
iax açaõ, e mais naó; e fegundo feu jura- cau[a for prefa, poderá aggr~var por pe·
menta, ferá o Reo condenlnado. ;;E fe o tiçaó, ou initrumento, [e lhe parecer,
vencedor quizer haver naó fómente a e naõ lhe ferá recebida appellaçaõ neíte
verdadeira eflin1açaó da coufa, mas fe- cafo.
gundo a affeiçaõ, que a ella havia, em tal 19 E fendo a materia tal, que fe de·
caro jurará elle fobre a dita affeiçaõ; e vaó fazer artigos de liquidaçaõ, o Juiz
depois do dito juramento, póde o Juiz os mandará fazer; e' naó haverá mais,
taxa-lo; e fegundo a dita' taxaçaõ affi que os ditos artigos, e contrariedade a
condemnará o Reo, e fará execuçaó em elles; e em tudo fe procederá fumma
[eus bens fem outra c' taça5 da parte. E riamente.
naó fendo ao condemnado achados bens 20 Mandamos que nenhum Offici'al
defembargados, porque fe faça a execu- leve dinheiro ás partes por as penhoras,.
çaó em tudo o em que affi for condem- #' que houveren1 de fazer por mandado dos .
nado, feja preCo, e naófolto , nem po{fa Julgadores, fem primeiro as terem feitas,.,
fazer c·:;{Thõ) até que tudo entregue livre· E fendo cad~, hum req'llerido, que as faç~

e.nao
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.:í;a.i execí4oes} qile/e jazem/geralmente por· ás Se12t-ençl1s~ tIl
e puõ às dando feitas. dentro dç cinco as Mulheres dos fobreditos,nem mulhere9
dias, depois de affi fel' requel~ido , o Juiz Fidalgas n.o3 Veftidos de [eus córpos;
~a e~~C\lçaõ.ofufpendenl até nofin m,ercê, e Camas de fuas petroas , havendo re~

confiando-ihe por duas teflcmunhas '1ue fpeito ao que cada hum be neceífario para
algum dos ditos Offidaes foi requerido [eu [erviço; e ufo, cbnfór111e a qualidade
pela parte, e a enhora fe naó fez dentro de fuas peífoas; poito qu.e Outros beh$
pos cinco. dias; fil1vo, fe allegarem taes baú tenhãõ. E nos mai~- Cavallos, ,.re~
ca~fas, que ao Julgador pareça que, os ~idos, e COUÜ1S fobreditas, ql.,le lhes naa
deve relevar da [ufpenC1õ.E os ditos Offi- forem m~cdrarias, fe fará execuçaó, ql.lan,;.
cia.es poderáG aggravar da fufpenfc'1õ; que do naô tivereni outros bens moveis, ou
lhes forfcita;porêm naú [erviraõ [cus Of- de raiz: e ifio fe liâó en.tenda nos tou.;;.
ficios,~m quanto o aggravo [e naó acabar bos, e malfeitorias ; porque por taes ca:
de detern1inar fin.almente.E fe oJl1IgadOl~, [os [eráõ penhora,dos, e conjtrangiclbs;atê
q1J.e coilhecer da execllçaú,os na6 fufperi- que paguem affi por feus bens , po~o que
der, a parte [e poderá tainbem aggravàt fejaõ dos fobreditos; como por priíàõ de
~i{fo para os Supetiores. . filas petroasi :'

'21 E os Ofticiaes, a qU6'foretti aprê- -24' E beOl affi, naó fe fará penbbra-;
fentados Mandados, para fazerem alguma nem execuç'a,õ por qUáefquer dividas,pofld
e;xecuçaú, os reeeberáõ logo, fem p~~ que feja6 noífas ,nos Cavallos, e Armas,
rem nitro. duvida. E fendo na Cidade de .dos que continuadamente:-:t-çf;.ftumaõ ter
Liíboa , .naú fe .efcufaráõ com dizerchl. Armas, e Cá:~allo~, de Efiada para no{fd
qu.e as peífoaSjqu.e haõ de fer executadas; ferviço; nem nos Eoys d.e aradO', que
.naó faã do Bairro da fua repartiçaó. E- tiverem os Layradores, elh~s forem ne..;
confiando "ao Julgador por j llrámento da ceifarios, PaJ:íl hl.vrarem as terras, e her~

parte que o Alcaide naõ qlliz aceitai- o- nades, nem nas fementes, qüe tiverem' ,
Mandado,aprefentando-lhb, o fufpender1 e lhe.s forem neceífarias I:'ar~ {emear; ilerri
logo do Officio até naifa ~etcê. E tanto nas Atmas d~ qlJa~fquei· pe{foas, que as
'lue os ditos Officiaes re.ceberem os Man~ tiverem poi' obrigaçaõ , .neJ,U de oü-tros ,
dados; os Efcrivaes d.e fei! cargo paffilráó ~ue as tenhaõ para no([o (ervi<;Q; nem nas
çer.tidaõ á parte do·dia, e hora,_ein qüe lhe Armas, E(pingatda.s, ç Béfrasjque tivereni
fornõ d,ados; para (e f~b.ei-, fe he feita a os Efpingardeir.os, e Béa.eiros do Monte,
penhora, e. a e'xecuçaõ dentro dos ditos que tivei"eni 110lfos privilegias, moftrandd
~in,co dias:. . às pe(foas c'onteúdas nefte Paragràfo ou;

22 E osJl.dgadores, aque pei"tencer; tros feu~ bens move}s J ou de raiz de{em
tetáó muitb cuidado de faber, fe fe fazem bafgados 1 em qll~ (e pOíEl fazer penhora,
as execuçoés, ainda que as partes, a que e execuça{). Porêm, [e os fobreditos tiveJ

tOCá, fe n~õ queixem.. E aC'hando que tem algumas Armas em poder de Pre
ilaõ {aó feitas no termo aótna declata- goeii·bs, Armeií·os, Adéis, AcéláS , ou em
do, fufpenderáõ os Officiaes ,por cuja algum Lugar para .vender, poder-fe-hd
'~uJpa Ce Íla,6 6zeraõ; e as faráõ logo aca· fazer nellas execuçáõ; coma nas outras
bar: e nas refidenci.as, que fe tomarem aos cou[as~

ditasJulgadores, Ce pergwltará pelas ej;f,é- Preg;oés.
cuçoes" qqe fc fa~em, e por:e.uj~ culpa [e
retardaõ; e fendo .por falta do Julgador, 2" E' IVIandamos. que' ás bens
a que (e tomar tefidenda', fé lhe dará em moveis; na5 aíldenl em pré..::
culpa. - gaõ mais que oito dias continues, dd

t dia dâ penhor~ em dtante; e os be'f1~

~.~I\~; Eln. que bensfe' riaô fard penhótd.~ de raiz, yitlte' dias, naó contaildo os Do~
reg. I, • : • mingas, nenl O's dias Sal1tos , q\le a Igrejá

2;: P"" ~r~tn, baú fe penI-:oraráõ os tIl·aJ1·da guardár; P9'l~que neíl:es fe naó dará
, . ., ':. Fldalgos,e CavalIelros,e no[. pregaõ; [alvo, fe fof no dia, .em qué
fos"-Defembargadores 110S Cavallos, Ar- -(e houver de fazer a ai'rerilatas~õ, nos
ma~·4v.t'o~A.e Ve~ido$: de fells €órpos,nem Uagares,. onde aos ;Domingo~ i c dias Sari·

ro;

-'
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tos fe cofluma5 fazer as arremata~oés, ditos bens em pregaó. E naõ pagando at<J )
• i por entaô fe ajuntar neIles' mais gente. o derradeiro dia dos em que haviaó <;lé .'

26 E pofl:o que os bens moveis, e fer apregoados, [eráó vendidos 11<5 der
de raiz fejaõ tomados j~ntamente, por radeiro dia, em que fe acabar o dito ter
parecer que os moveis na5 ab'l:ftavaó, n10, andando eífe dia fÓU1ente em pre.
fejaõ logo 111ettidos em pregaõ huns, e gaó. A qual arrenlataçaó fe, fará, feril
outros; e corraó os pregoés , am dos mo- mais a p.arte fel' requerida. E Ce a penhora
veis, como dos de raiz: e acabados os for eU1 bens deraiz, (erá affignado o dito
oito dias, arremataráó os moveis, e depois teru10 p~lo conde.rpnado, e por fua n1U-

dos vinte os de raiz; e enl todos os oito lher, feJor cafado. '
dias os moveis, e em todos os vinte os de 29 E paGo que na~,execuçoés, e
raiz anda.ráõ em pregaõ pelas Praças, e arremataçoés dos bens de raiz fe na.{) COll

Lugares publicas da Cidade, ou Vill-a, tinuem os pregoés tres dias juntamente
onde fe a execuçaó; e arremataçaó hou- humapôz o outro, ou até cinco dias por
ver de t1zer. E o Taballiaõ, ou Efcri· cliver{as vezes; e nas dos bens mcveis
vau [erá prefente cada dia ao pregaõ, até dons dias fómente hum 'apôz o ou
que o Porteiro der, no Lugar mais prin- tro, ou tres interpolados, mandanlos
eipal; e os o~ltros pregoés, efcreverá que fejaõ valiofas, e fe naó annul1em
o Porteiro, .que os der,11os aél:os da exe- por caufa dos ditos tres dias, ou cinco
cuçaõ. . dias continuas [óme.nte nos bens deraiz,

27 E palrado o termo dos prego~s, ou dous, O~l tres nos bens moveis, qu~
naó f~rá neceífario fel' o condemnado p.ela dita maneira ficáraõ por continuar,
mais requerido, para dizer Ce 'tenl emba~ fendo corridos os ptegoés todos qs, OU:-

gos á arremataça5; porque o req~leri- tros di,~s, na5 havendo outro defeito,
menta, que lhe foi feito , ,ql!~ pagaífe, pOfllue confórme a Direito fe devaõ an..
ou deífe penhores bafla. Mas parfado o nullar.
tempo dos pregoés , os bens, em que for 30 E te até o derradeiro dia d.os pre..
feito penhora, Ce ari-ematar'áá, e vende:.. goés naó fe achar quem lance nos bens,
ráó a quem por el1es mais der. A qual em que fe faz execp-çaó, ou fe lançar pou...
-arremataçaõ fe fará Cempre por mandado co , e o vencedor quizer mais lançar, po
,do Julgador, que mandou fazer a pe- de-Io-ha fazer, ou quem por elle requerer
nhora, e execuçaõ. E fazendo-fe a exe- 'a execusaó ) com tanto que peça 1icenç~

cuçaú em bens de raiz, ferá para eIla ao J ulg'ador) que a manda [1zet, o qual
requerida a nlulheJ' do condemnado, fe lha dará no derradeiro dia) {e vir que ou-
for cafado. trem naó lança, ou que lança pouco, e que '

28 E fe as partes condemnadas qui- el1e' quer lançar mais.
zerem haver os pregoés por corridos, e ~ I 'E em todo ca(o, onde Ce hzer pe
Gue lhes efperem os dias, que os hens lm- nhora, e execuçaô , fempre o coneIenll1a
via5 de andar em pregaõ, e affignarem do pagará as cufias , affi do proce{fo da.
termo, en1 9ue o affi digaõ" 'e o que re- execu'çaõ, como da pe{foa ; e affi pagará
querer a'exec'uçaõ for contente, pode-Io- ao Efcrivaõ, Porteiro, e Pregoeiro tuJo
haõ fazer; e o Executor naó metterá os o que lhes for contado.

,-

TITULO LXXXVII.
Dos emhargos, que ft allegaô ás Execuçoés. .

- ,

Orque muitas vezes as partes con·
deml1a~as allegaõ ,embargos ás
~entenças, que fe executaó, man~

dnn10s que venhaõ conl elle~ dentro de·
{eis dias primei{os (eguinú~s, do dia em,

que forem penhGrados. E para, vir corn
elles, naó fe,lhes dará vi(la da Senten~a, ,
nem dos aétos da penhora, e Execu5aõ~,.;,
mas dar-fe-lhes-ha o traflado {ómente :':
etratar-fe-ha dos ditos embargos em ~'ClÓ' "

apar"
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apattâdô;. e naõ fe .receberáõ nefie cafo 'Lavrador ruílico , e cada hum delles mo
~mai$, que os embargos, e a contrariedade raífe,e litigaífe em Aldêa, ou Lugai,onde

~ a elles
o

; e proceder-fe-ba niífo fllt;Imaria- na6 houveífe Letrados" com quem fe pu-
mente. Porênl em tal caro o condem... deífe aconfelhar. Porque eíles taes por
nado terá cuidado de pedir o dito traílado, privilegio efpeci aI, que lhes por Direito
e o haver, de modo que dentro dos ditos .he outorgado, pódem allegar ~s taes enl
[eis dias os aprefente; porque naó os bargos depois das ·Sentenças definitivas,
apr~fentando affi em efcripto dentro dos' ainda que as ofFendaõ, ou.desfaçaó em
,ditos [eis dias, naó [erá nlais recebido a todo, ou parte dellas.
allegar enlbargos, de qUf\lquer qualidade; 3 E benl affi, quando o Reo foífe
e natureza que [ejaõ , nem ouvido ácerca condemnado á revelia, por nunca appa
delIes por via de embargos, paGo que por recer em Juizo por fi, nem por feu Pro
palavra os tiveífe allegado ; [alvo, fe jurar curador, até fe dar contra eIle a Sentença,
que os houve de novo, depois de paliado p.ela qual fe pede execuça.ó contra eIle ,
o termo dos ditos [eis dias; porque entaó eGe tal, fe em fua peífoa na'Õ for citado,
os poderá allegar, em quanto os bens naó poderá allegar embargos,de qualquer ql~a..
forem arrematados, ou quando allega.l,' lidade que fejaô,pofio que os naó houvdfe
que'a execuçaó, e arremataçaó fe faz, de novo, com tanto que os allegue dentro
como naó deve, contra fórma de no{[as dos ditos {eis dias. Porêin, Ce fendo citado
Ordenaçoés. em fila peífoa·, naô appareceo emJuizo

I E os embargos, com que as part~s por fi , nem por feu Procurador, por naõ
con.demnadas poderáô vir dentro do dito querer, naó poderá vir com taes emb~r

tempo, faó todos os embargos de nulli- gos, fe naô corria pudéra vir, fe pór fi, OLI

Col!o ~. ciade , "* affi como que a Sentença foi dada por feu Procurador litigára, como acima
num. I. contra parte nao citada, ou que foi dada diffemos.

contra outra Sentença, ou que foi dada 4 E declaramos que todos os fobre
por peita, ou preço, que o Juiz houve, ditos embargos, que di{femos, que fe
ou por fal.fh prova, ou por Juiz incom- pódem pôr á execuçaó, fe poderáõ am
petente em parte, ou em todo, ou fobre roermo pôr á Chancellada: e bem affi os
b d . r. ,J.,J 1.,J 'd A' ,J,J r.ens e raIZ lem procuraçao, ou cltaçao que le nao po em por a execuçao , nao le
da mulher, ou com fal[o Procurador, ou poderáó pôr á Chancellaria, depois que a
outros femelhantes, porque fe conclua Sentença for dada.·
fegundo Direito a Sentença fer nulla. E 5 E quando a parte, contra quem for
bem affi poderáó vir com embargos de dada Sentença, for pre[ente á publicaçaõ
compenfaçaô, e outros quaefquer ,que della, e naõ lhe pufer embargos, ou [e
forem de qualidade, que naô offendaó, lhos pu[er,pa{far a Sentença fem embargo
nem desfaçaó a Sentença já dada contra delIes, e for entregue á parte, fe depois á
o condemnado: os quaes embargos fo· execuçaó della quizer pôr embargos, naó
breditos fe receberáõ fendo em fórma, lhe feráó recebid03 ; falvo, {e a parte cou
que (ejaó de receber, pofia que 'os naó demnada jurar que os houve de novo,
houve{[e de novo, [e já na cau[a princi- depois da Sentença fer entregue á parte.
paI nao foraó allegados. 6 E oJuiz,que contra dirpofiçaó de";

, 2 .E quando os embargos naó forem fia Ley receber alguns embargos, por
'de alguma das qualida,des fobreditas, po- eífe me[nlo feito incorrerá em pena de
rêm forem taes, que offendaô, e desfaçaó tres mil reis, ametade para os Captivos ,
as Sentenças definitivas, naô [e poderáó e a outra para a parte, que requerer a
pôr, e allegar ao tenlpo da execuçaô, fa1- . execuçaó da Sentença.
vo, [e o En1bargante jurar que nova- 7 E para fe pod.er í:'lber, [e os embar..;
mente viéraõ á fua noticia, depois que a gos, que a parte condernnada pufer á exe
Sentença foi dada,e paíI:lda pela Chance!· cuçaô,foraó já alJegados, e pó!l:os perante
lada, quando a Sentença he de qualidade, o J uiz,que a Sentença deu,mandamos que

" ~Ue ha de paífar pela Chance1J.aria, ou fe 'e-rn quaefquer Sentenças,que fe lIerem em
e[fe, que os alIega{fe) foire Sol-da~o, ou noifa Corte, ou na Cara 'do P4 no, 01}
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pelos Deferribargadores', e quaefquer ou- comprehendidos, fejaõ condemríados pc..;
tros J ulgadares, que tenbaó alçada, fe 10sJui~es, que dos taes embargos conhe
J?onha, e a{fente pelos E{crivaes, ou Ta- cerem, em {ufpenfaó de {eus Officio~ pelo f

balliaes (Cob pena de perdimento dos Offi- tempo; que lhes parecer, e elTI dêz cru
cios) {e toi a parte condemnada pre{ente zados para as defpefas da Relaçaõ, e naó
á publicaçaó da Sentença,e fe depois della t.ornaráõ a {ervir os ditos OfEcios, [em

! publica~a faraó por ella, ou por {eu Pro~ molharem certidaó de como os tem
/' curador poíl:os embargos a llaô pa{far pela .pagos.

Chancellaria, e o que fobre elles foi pro- 1 I E em todo. o caro, onde a parte
nunciado; e façaó ajuntar ao feito, de que vier com embargos depois da Sentença
a Sentença fahio, os ditos embargos, e o em tempo, que lhe devaó {el' recebidçs,
defembargo {obre elles dado. E [e depois {er-lhe-ha dado primeiro juramento Ce os
a parte -condemnada jurar perante oJuiz, allega bem, e verdadeiramente, e os er
Gue a execuç&ó ha de fazer, que houve pera ptovar, ou {e os faz por dilatar..
alguns embargos de novo, {e ao dito 12 E poderá o Juiz da execuçaô, Ce
Juiz parecer que {aó de reoeber,remetta-os Guizer, conhecer dos embargos, {e os naG
aos Juizes, que deraó a Sentença, e affigne quizer remetter aosJuizes,que a Sentença
termo conveniente ás partes, a que appa~ déraó, e determinará {obre elles o que lhe
reçaó perante elles. E {e os De{embarga- Direito parecer, dando appellaçaó, e ag
dores ,'que a Sentença déraõ,acharem que gravo nos caros, que deve; a qual appel
aquelles embargos já foraó allegados no ]açaó, e aggravo {en1pre dará para osJui.
feito antes da Sentença, ou depois, 11lan- zes, que a Sentença déraõ, {e forem [eus
denl10go prender a parte,que taes em'bar- Superiores; {alvo, Ce a quantia, de que Ce ,
gos pôs, e a condenlnem eUl dous annos pede execuçaó, coub-er na alçada do Exe
de degredo para Africa, e que pague á cutor; porque entaó naó dará appellaçaó,
parte.embargada todas as cuílas peifoaes, ne.m aggravo. E entender-{e-ha {el' fell
que por razaó dos ditos embargos fez, em Superior nefle cafo o Corregedor da Cor
tre[dobro. - te, ou De{embargador, que a Sentença

8. E em todo caro, onde a parte vier deu; porque a elles perten.ce o conheci.
com quaefquer embargos,e osJuizes acha- mento da appellaçaó, ou aggravo, que fe
rem que nunca foraó allegados por aque1~ tirar d'ante o Juiz da execuçaó, e naó aos
le, que jurou que novamente viémõ á Defembargadores do aggravo, nem a ou.
fua noticia, e fem embargo delles for ha- tro algumJ ulgador; e do que o dito Cor·
vida a Sentença por bem dada, ou por na~ regedor, ou De{embargador determinar,
ferenl de receber, ou por a parte, que os naó cabendo em rua alçada, poderáõ as
allegou, os naô provar, fendo~lhe recebi- partes aggravar. Porêm, {e a Sentença,de
dos, fempre condemtíaráó a parte, que os que {e fizer execllçaõ, for de qualidade,
pôs, nas cufias em dobro/eul da dita con- que o conhecimento da tal caufa original..
denlnaçaó {e poder e{cu{ar por razaô, mente naó pertenceria aoJuiz, perante
nem caufa, que por [ua parte em alguma quem {e pede execuçaó, como fe folfe
maneira (e po{[a alIeg-ar. coura, de que pertenceife o. conhecimento

9 E ndla ll1e{ma condemnaçaõ de. aos Officiaes de noifa Fazenda, ou no{fos
cuíl:as enl dobro pela dita maneira, em Direitos Reaes,ou outros feme1hantes,em

,todo caCo ferá condemnado o Embargan- taes caros o Juiz, que a execuçaõ fizer,
te,quando pu{er os taes embargos áChan- naõ conhecerá dos ditos embargos, mas

Coll.). cellaria, * e lhe nnó forem recebidos ~ ou os remetterá logo aoJuiz, ouJuizes ,que
num.2. os naó provar, poflo que a principal Sen- a Sentença déraõ, fendo as partes (eque-.

tença foífe fem cu fias. ridas para, os virem feguir. .
10 E porque os Advogados algumas '1) E executando-fe alguma Sentença

vezes vem com embargos de materia ve- dada na Cafa do Porto, que paífaífe em
lha, e que já foi tratada no feito princi- coufa julgada, perante os Corregedore~ ,
pai, e c~m i{fo dilátaõ as cau{as, manda-r da Corte, e alguma parte vier a ena co~ ~
mos .quefOs Advogado.s, que niflo forem enlbargo.s, fe dA pr0!11,:mçi,a5aõ,ql.le nellesl

ou no~s

r '.

,.
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ou nos aétos der, a parte quizer aggravar, circuitos, hirâõ taes embargos,bu appel1a~

aggravará para os Defembargad0res do çaó, ou aggravo Cobreditos aos Supe~

Aggravo da Cafa da Supplicaçaô; por riores; que a dita Sentença cotlfirmáraõ; e
quanto os De{(:~mbargadores da Cafa do os. Embargantes naô poderáô allegar per
Porto nao [~fuperiores dos Corregedo. ante os Juizes, que a Sentença principal

d C 7> d' ~ fi' ~res a arte. crao, ou con rmarao outros embargos;
14 E [e oJuiz da execuçaó nao qui.:; [e naô os que em tempo devido tiverem

zer conhecer dos embargos, e fizer delles alI~gados perante os Juizes da execuçaó;
remi{faQ; fempre, ~ en1 todo o cafo os íàlvo os que juraren1 que hOllvétaô de
remetta aos Julgadores, que a Sentença novo, que [ejaó taes; que por Direito de
déraõ, com a parte citada; porque,pois el.. vaô fer recebido.s.l
les déraô a Sentença principal, eIles de- . 15 E quanto aos émbargos, com que
vem cGnhecer dos embargos a eIla pôflos~ fe vi€r á execuçaó de alguma Sentença
falvo, fe a dita Sentença for já confirmada crime, fe guardará o que diremos no Li..i
em parte, ou em todo por outros JuJgado- vro quinto, no Titulo: Das execllçoes das
res [uperiores; porque entaõ , por evitar penas corporaes.

,
I

T I T U L O. LXXXVIII..
Que Je jta'd ven/ta Jnais; que com, hztlls jós emhargos.

POr fe evitarem as dila~oés; quê as
pattes fazem vindo com muito~ I

~mbargos, mandamos que, vin
co-fe com embargos a alguma Sentença
final, ou interlocutoria, ou· a qualquer
outro defpacho, ou de[€~bargo, naó pof.;
fc'lõ as partes vir mais, que com huns Cós
embargos; e para vir com elles ~ fe dará o
feito a feu Procurador, fem lhe fel' dado
juran1ento,fe pede a viil:a bel1l,e verdadei
ramente, e naú a fim de dilatar. E depois
de as partes virem com embargos, pofia
que eIlas, ou feus Procuradores digaõ que
tem embargos ao defpacho , ou defembar..
ao, que Ce deu [obre el1es; naô feráõ ouvi
dos com eIles , nem lhes fefá recebida pe
tiçaó de aggravo, nem o feito lhes ferá
mais dado para virem com eIles, falvo,
fendo de reíl:ituiçaó, ou de fufpeic;a5, que
aparte tinha a algum Julgador,de que nao
fabia, nem tinha razaó de faber que ha-

TITULO

via de fet no feito; e felido ii táÍ furpei.;
çaó de inimizade capital, ou de algum
dos Juizes lhe fel' em outra caufa jul
gado por Cufpeito, por caufa, que ainda·
dure, ou en1 que haja a mefma razaó, na5
retIdo porênl a fufpeiçaá pofia na exe
cuçaô j como diiTemos nefl:e Livfo, no
Titulo: Das jiifpeiçoés: e no c.afo, em
que Ce vier com os ditos. embargos, e naã
forenl recebidos, ferá a parte, qúe com,
el1es veyo; condemnada nas cl1ftàs do re~

tardamento.
t E vindo as partes com fegundos

embargos á Chancellarlu, o Porteiro #

ou outro qualquer Official deJIa, os naó
tome , nem reGeba, fob pena de ferem
fu[penfos de feus Officios até no{[a n1er.:l
cê, e de pagarem dez cruzados para os
CaptivosJ E naó -poderáõ tornar a [ervir
[eus Officios, [enl mofirarem, como os
tem .pagos.

LXXXIX~
Da execllça'Ó, quefefaz pelo Porteiro;e outros OjJiciaes; e do que lhe tolhe openhor,;

SE a Sentença, de que Ce requer exe
. cllçaô, pa{[ar d~ qua~tia de mil r~is,

oJulgador a mandara executar por
hum Taballiaó, ou ECcrivaó d'ante fi ;

~ o qual levará conGgo o Porteiro, para
~omar os penhores; e o Efcriuaó reque

~iy. III.

rerá á parte condemnadLl, que pague;
ou dê penhores; e eCcreverá no aéto da
penhora o requerimento ; ~ por elle ficará
logo requerido para arremataçaô ; e cum
prirá em rudq ácerça da dita ex,~uçaô o
que diaenlo~ no 'Titulo: D.n; &)f&ÇUço~s.
. r~ Ek

"
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E fe a condemnaçaó na5 pa{far de mil. gador, ou Alvará, dizendo que a'quer
reis, ,mandará fazer a penhora pelo Por.. fazer ppr mandado de alguma Jufiiça ,
teiro [em mais E[crivaó; o qu~l Porteiro que para iffo tenha auétoridade, e eífe,
levará o Alvará da condenluaçaó, e fará contra quem fe faz a execuçaó quer dat
o dito requerimento á parte;e naó queren- boa cauçaó, ou penhores~erante tefie
do pagar, penhorará, e dará de todo fé munhas, para hit" eilar a Juizo, e o Por
ao Taballiaó, ou E[crivaõ, que os pre. teiro na5 quer receber a cauçaó, e o quer
goés houver de e[crever;'guardando ácer- penhorar, [e a parte lhe requerer perante
ca da dita penhora o que di{[emos no dous, ou tres homens bons, que o naú
Titulo: Das execuçoés. E affi o E[crivaó, penhore, pois quer dar cauçaó para efiar
como o Porteiro,quando fizerem penhora a Direito, poder-1he-ha tolher o penhor,
por Alvará, ou Sentença, naó receberáó e por força, [e neceffitrio for, [enl por iífo
á parte condenlnada cauçaó alguma, mas incorrer em pena alguma. E naQ que.
faráô fua penhora. E naô lhes contradiga rendo a parte, que o Porteiro quer pe...
p,e{foa alguma a dita penhora por força, nhorar, dar a dita cauçaó , naó poderá
nem lhes tolha o penhor, em que affi qui. tolher o penhor ao Porteiro; e [e lho to
zerem penhorar. lher 1 em e:{le caro pagará mil reis para a

I E quando o Porteiro quizer fazer no{fa Chancellada; e Ce nau tiver bens,
alguma penhora, e execuçaó {em Carta porque os pague, feja pre[o, e o naõ {ol~

no{fa, ou Sentença de a.}gUlTI 110{foJuI- tem até os pagar. '

T I T u L o XC.
Que l1ao haja Porteiros ifpeciaes para.fazer as execll;oés 110S Lugares,

onde houver Mordomas.

M Andamos que nos Lugares, on
de antigamente [empre hon

, ve, e·ora ha .l\10rdomos, naó
haja Porteiros e[peciaes para fazer as exe·
cuçoés, mas façaó-as os ditos lVlordomos.
E onde na5 houver Mordomos,.os Portei
ros das Cidades, Villas, e Lugares, as fa
çau, am como as fazem e{[es Mordomas
nos Lugares, onde os ha.

I Porêm, [e pelos Reys nolfos pre~

cece{[óres, ou por Nós, e no{[as Car
tas [au dados alguns Porteiros, ou Sa
cadores aos Arcebi[pos, Bitpos, Me
fires, Ordens, Cabidos, l\tloaeiros, Ab
bades,e Priores,e a algumas peífoas Gran
des para executarem, e arrecadarem ruas
dividas, eiles taes poderáõ fazer as exe·

cuçoés por as Sentenças das ditas pe'froas,
a que affi por no{[as Cartas forem outOr
gados, pofia que em efles Lugares haja
Mordomas.

2 E pofia que os Porteiros, e Saca
dores, que aos [obreditos forén1 dados,fa
çaú as execuçoés nos bens de [eus deve
dores nos Lugares, onde houver Mordo
mos, naó perderen10s Nós por i{[o o di~

reito do Mordomado, qde taes execuçoés
nos pertence haver,mas have~Io-hemos,ou
110{fos Mordamos. E [e eífes Porteiros, ,
ou Sacadores antes quizerenl deixar fazer
execuçoés aos no{fos Mordon10s, ou Por...
teiros, façaõ-as eIles, como fazem geral
mente por as outras Sentenças de ,ada
hum do pôvo. ;

XCI.oLTIT-
Quando o crédor, que primeiro houver Sentença, ejizer execuçao 1 precederA 0$

outros, poflo que Jeja'Ó primeiros em tempo.

E hunia pelfoa for obrigada a muitos menta pertencer, e houver contra elle.:
crédores, e algun1 delles o deman- Sentença, e fizer por eIla penhora em (eus
darfpor fua divida, e andar com eIle r bens, e andando ainda e'PJ ahuoeda,. ou • '

ª feito pe,ra.l1te o Juiz" a que o conheci~ fendo já vendidQst e arremataqos, vier ou-o "
tf()·

r

r
r
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'Quando ocrédtJr, que primeiro 110llver fentença ) IV"'c~ i I 7
tro ó'édor, a que eífe condemnado por I Se dons crédores houverem Senten
Direito era primeiro obrigado pa~ar, e re· ça contra hum devedor, ou em bUUl J ui
querer,ql1e enl os ditos bens (fe ainda n~õ zo, ou em diver[os, o que primeiro fizer
forer'h vendidos) fe faça execuçaÔ por rua execuçaõ, ou penhora por fua Sentença,
divida, por~brigaçaodever preceder precederá o otltro,que depois quizer fazer
ao outro conforme a Direito, ou que lhe execuçaó nos bens,em que he já feita pe
entreguem o dinheiro, fe já os bens forem nhora pela Sentença do outro crédor, po
vendidos, naú lhe feja recebida eífa razaú, fio que eile, que mais tarde requer execu
fe o crédor,que houve a Sentença,deman- çaô, houveífe primeiro fua Sentença con
dou o devedor em pre{ença daquelle, que tra o devedor, e pofio que foffe primeiro
diz, e aIlega que a div~ida deve preceder, crédor '. e ainda que pertenda ter auçaô
e eIle nunca o contradi{fe por fi; nem por real; falvo, fe o quê primeiro houve Sen
outrem, nem o contrariou perante oJuiz, tença, e primeiro .foi crédor, teve algum

. em quanto o feito durou; falvo,fe eIle naú legitimo, e taô urgente impedimento,por
era no Lugar, onde fe tratou a demanda, que naó pode executar Íua Sentença; por
nem teve razaõ de faber,quando o crédor que em eile caro, pois naú foi negligente,
demandava rua divida; porque naó fendo naú lhe ferá imputado naó fazer a execu.
eIle no Lugar, aonde fe tratava a deman- saú ao tempo,que devia, pois a naú pode
da, ou,fe foi pre[ente,a contradi{fe, e pro- fazer pelo impedimento, que lhe fobre~

leGou perante o Juiz de haver rua divida veyo.E pofio que já feja entregue o preço,
primeiro, e o devedor naú tiver outros que fe houve'pelos bens arrematados, ao
bens, porque e{fe primeiro crédor poífa que primerro fez a execuçaô,póderá reque
haver pagamento de rua divida, em eiles rel' fua execuçaó no dito preço, provando>
caros o crédor, que precede, haverá prí- o dito impedimento.
meiro o pagamento de fua divida por efies 2 Porêm, quando algum queb:-ar,
bens, em que fe faz execuçaú, ou por o queremos que do dia, que quebl'ar,dentro
preço deIles, poflo que o dito preço já fe- de hU111 mez inteiro naó aproveite dilí
ja entregue ao outro crédor. Porêm, ten- ge,ncia alguma,que qualquer crédor fizer,
do o devedor outros be:ls, porque o cré- affi ácerca de haver Sentença,como de fa
,dor, que deve preceder, po{fa haver {eu zer primeiro penhora, e execuçaô no dito
pagamento, haja-o por eIles, e naó pelos n1ez, para por i{fo poder preceder os ou
bens,em que o outro crédor por fua Sen- tros; fón1ente fe haverá rerpeito para a
tença fez primeiro execuçaó, e penhora. precedencia, íegundo for a qualidade da
E tudo o que dito he,haverá lugar,affi nas obrigaçaõ. E paífado o dito mez , entaó
auçoés reaes, como peífoaes. haverá lugar a difpofi~a5 deila Ley..

T I TUL o XCII.
Coino [e fará execuça'5 nos hens dofiaaor, que prometteo em Juizo pagar

por o Reo tlldo o em que for cOllde1Jwado.

FIando alguma peffoa outra emJui
zo,promettendo de pagar por eIla
tudo o em que fo{fe condemnado

no feito,fobre que foífe a contenda, fendo
a parte principal conden1nada por Senten
Ça de.finitiva , que houve{fe p~{fado em
coufa julgada, por eífa mefma Sentença
ferá feita execuca5 nos bens deífe fiador,

~ ...
fem fer ordenado contra eIle outro pro-

'..ceIfo, fendo porêm requerido pela dita
Senten5a para e{l::ecusaõ del1a. E fem enl-

bargo diGo, poderá eife nador dizer J e ar...
legar, que fe tenha ácerca da execuçaó a
ordem, que por Direito he ordenada que ..
fe haja de ter entre o devedor, e Q fiador;
que o fiou enl algu111 contrato fóra doJui
zo, promettendo de pagar por elle; con..,;
vem a faber, que primeiro feja condemna-
do o principal ~eyedor,e feita a execuçao
nos feus bens, fe prefente for; e naó fendo
-achados {eus bens baftantes para a divida
~m todo" ou eUl parte 1 en~q.Q feri deman·.

cado



118 Livro tercéiro das Ordendçáts, Tit. 92 .)e93. ,
~ado eífe fiador, e feita execuçaô em feus fará execuçaô nos bens do fiador na par
bens na parte,em que os bens do principal te, em ,que os bens do condemnado naó
devedor naó bafiarem para a condemna- bafiarenl. E pagando o fiador a condem
ça5. E na5 fendo o principal devedor na naçaô c:!m parte, ou em todo, trafpaífa
Terra,o fiador,fe quizer,poderá pedir tem- nló em elIe todos os direit%..e auçoés,que
po razoado,fegundo a diíl:ancia do Lugar, °vencedor da dita condê1f]-naça5 houvef
onde for, para que o poífa citar,e aprefen.. fe, e lhe por Direito pertenceífe contra o
tal' em Jl.lizo, e moftrar bens defembarga- condemnado, para haver recur[o contra
~os, e bailantes para a dita condemnaça5, elle, e feus bens, que .na terra foreln acha
e para fe fazer a execuçaô neIles;os quaes dos, e cumpridamente haver, e cobrar o
moftrados, ficará livre o fiaâor.E 11a5 vin- que por elle tiver pago, c{)m todas as cu..
do no dito termo ° condemnado, nem fias, e interelfes, e perdas, que por caufa
nloílrando bens defembargados 1 entaô fe da fiança tiver recebidas.

•

T I T u L o XCIII.
"

Como fe ha~_de arrematar os hens, e rendas dos Morgados, Capellas,
e hens foreiros i

Bndo f~ita execuçao , e penhora em
bens de Morgado, ou Capella por
virtude de alguma Sentença, e an

dando em pregaó o tempo ordenado, fe a
Sentença foi dada contra o Inílituidor, ou
a condemnaçaó foi por caufa de alguma
çIivida, ou obrigaçaó, que proGedeífe da
pe{foa do Inftituidor,que o lVIorgado, ou
Capella inHitulo, e ordenou, poder-fe
111a5 vender, e arrematar tantos bens do
Morgado,.ou Capella,que razoadamente
poífaó abaítar para pagamento da divida.
Porque, pois o que eflabaleceo o Morga
co,ou Capella, obrigou eífes bens, de que
dotou o dito Morgado, 011 Capella , ou
elle [e obrigou ádita divida, com razaó Ce
pódem vender,e arrematar por fua divida,
.como quaefquer outros bens.. E fendo os
bens de Capellas , que folfem inftituldas,
ou fundadas por auétoridade do Papa, ou
dos Prelados, as noífas)uíliças Ce naó en-

I~ c. ~ b'"tremetterao a lazer execuçao nos taes es.,
'por quanto faõ da jurj[diça5 Ecclefiaftica.

. I E quando a condemnaçaõ proce-
,.!... deo, da divida, ou obrigaça5 do Senhor,

ou do AdminiR:rador do Morgado, e
CapeIla, e naõ do Inllituidor, na5 fe
poderá5 os bens do Morgado, ou Ca~

pella arrematar, nem vender; mas arren
dar-íC-haó fómente em cada hum anno; e
pagos todos os encargos, para que efles
pens for, õ pelo Iníbtuidor ordenados, e
,as cunas~e defpefas,que ácerca deífes bésl

~ colhimento .dos trutos torem feitos,todo
o mais que fobejar, que o AdminiLhador
para fi haja de haver, ferá entregue em
cada hum anno ao cré.dor,que a Sentença
houve contra o Adnlinillrador, até fer
pago, e entregue de toda fua divida.

2 E quanto ás dividas,que por morte
do AdminHhador ficarem,e quanto á exé
cuça5, que fc requerer nos bens da Corôa
do Reyno,que alguns de Nós tem de juro,
e de herdade, ou em mercê, ou nos aífeL1
tamentos, que de Nós tenhaõ por qual
quer fefpeito, fe guardará o que diremos
no quarto Livro, no Titulo: Em que cllfo9
osfuccdfores das Terras da Corôa,oll Mor~
gados Jerá'Ó obrigados ás dividas de Jeus
anteceJJores.

3 E [e os bens, em que for feita pe
nhora, forem de foro,ou de arreHdamen-to
de dez annos 7 O~l dahi para cima, feráõ
vendidos, e arrematados publicamente 3

quem por eIles mais der, com todo feu
foro, e encargo, a que forem obrigados,
nao fendo achados ao condemnado outros
bens patrimoniaes, em que fe po{fa fazel1
execuçaô, porque fe po{fa fazer inteiro
pagamento ao crédor,que a Sentença bono<
ve. E iflo {enl embargo que no contrato
do affor.amento, ou arrendamento feja po,. ,
fio, que eites bens na5 polfaô fer vendi..
dos, nem enl-alheados Cem conientimento
do Senhorio; porque a dita claufula naú.
ha lugar na venda feita por neceffidade, :

c. mau,.
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e mandado da Juítiça .. Será porêm o Se- diren10s no quarto Livro, no Titulo: lJ(J
!lhodo requerido ao ten1pO da ar emata- Foreiro, que velldeo oforo por auéloridade

.. ~aó '11 fe os quer tanto por tanto..1 como do SenhorIo.

•

T
:'.~ ,

I ·T. 'U L o XCIV.
Comofi ha~ de arrecadar, e arrematar as calvas achadas do vento.

~I

Eudo qualquer gado,ou befl:as acha
das de vento, o Mordomo} ou Ren
deiro , ou quem cargo tiver de arre

ca~ar as coufas do vento, as faça logo
efcrever, e aífentar no Livro pelo Efcri
vaó dos Direitos Reaes,ou Taballiaó para
irro ordenado,o qual efcreverá o dia, mez,
e anno, e a côr, e Ggnaes da coufa achada,
e o nome de quem a a'Chou, e o lugar,
onde foi achada.E fe a achar out,ra alguma
peífoa, que naó feja °Rendeiro, ou Mor
domo, e a tomar, ° notifique logo ao
Rendeiro, ou Mordomo, do dia, que a
achar, a cinco dias. E naó lho notific~ndo

ao dito tempo,pagará a dita beil:a,ou gado,
que affi 'achou, em dobro ao Rendeiro,
ou Mordomo, ou áquelle, que tiver cargo
de arrecadar as coufas do vento.

I E em cada Cidade, e Villa haverá
hum lugar affignado, conveniente para
ifl:o, que feja perto da Villa, para a elle
trazerem as beftas, e gados do vento; e
feráó ahi trazidos por o Mordomo, ou
Rendeiro á terça feira de cada huma fe
mana, até fe acabarem quatro mezes,~on.

tados do dia, que forem aífentados no Li
vro. E ifl:o nos Lugares, onde fe coil:uma
fazerem feiras nos dias da terça feira;
e 110S outros Lugares as' traráó ao dito
Lugar em qualquer outro dia de cada fe
mana, fegundo for coil:ume do Lugar.
Em os quaes dias apregoaráó os gados, e
beRas do vento, e efcreverá os pregoés o
Efcrivaó dos Direitos Reaes, ou Tabal
liao, para iífo ordenado, em feu Livro,
para fe poder faber como as ditas coufas
affi andaó de vento, e vir á noticia de
feus donos, para as virêm requerer, e
arrecadar:

,2 E [e dentro dos ditos quatro mezes
r \ii.er O dono ~a çoufa, qÍIe for achada d'e
r

vento, êfizer certo que he fua , fer-lhe..ha
entregue;e pagará ao Mordomo,ou Ren
deiro as cu!l:as,que fez em a manter,e guar..
dar , fe della fe naó fervia.

) E palfados os quatro mezes, rtaõ
lhe fahindo dono, o Julgador, a que o
conhecimento pertencer, fendp req.ueri
do, e vendo os aélos feitos na fórn1a [0
bredita,julgará ao Mordomo, ou a quem
O .Direito do vent"o pertencer, os ditos
gados, ou beRas, que affi andarem do
Vento. E tanto .que lhe forem julgadas,
as poderá vender, e arrematar, a quem
lhe aprouver, e fará dellas como de coufa
fua. E poRo que, depois de lhe ferem
julgadas, venhaó [eus donos a dem.anda
Ias, naa feráa ouvidos, nem recebidos á
tal demanda.

4 E antes do gado, ou beRas' ferem
julgadas na maneira fobredita, o 1\101'''
domo, ou Rendeiro, ou cuj o fax o Di
reito do vento, naõ po.deráõ vender,
matar, nem em-alhear por maneira aI.
guma, nem e[conder, nem levar para
outra parte, as coufas, que affi trouxe·
relU do vento. Mas todo ° tempo dos
quatro mezes as traráõ no Termo da
Cidade, ou Villa, onde forem achadas,
e em Lugar, que as poífaó ver, e Caber,
onde andaõ; e o que o contrario fizer,
feja prefo, e haja a pena, que haveria fe
as furtaífe. Porêm , fe em alguma Ci
dade, ou Villa, for ordenado por Fo
ral, Poil:ura, ou coflume antigo, ufado, "
e longamente praticado, que as coufas do
vento haõ d~ andar em pregaó mais tempo,
que quatro mezes, guardar-[e-ha o tal Fo
ral,. Poftura,ou antigo coíl:ume do Lugar,
affi ácerca do m.ais tempo,em que fe hajaô
de jtllO'ar, como da ordem, e folemnidadeJb .

'lue fe nifip deva guardar. 'I

TITU....
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Das Reviflas dos feitos. ao
:J

Epois que os feitos,que em cada 2 E a parte, a que concedermos Re~
hun1a de no{[a~ Relaçoés haó vifta, por qualquer 1110do que fej a, porá

.. de fer viflos, e defembargados, fe{[enta cruzados, ou {ua jufta valia, em
forem nel1a fentenceados, ou forem det: mao do Recebedor da Çhancella,da da
embargados pelos Defembargadores dos Corte, de que ap1J~[entará conhecimento
Aggravos,ou pelos Corregedores da no{[a em fórma, feito pelo Efcrivao della, e
Corte,110s cafos, de que o conhecimento aíftgnado por ambos, em que fe declare,
lhes pertence fegundo Regimento de feus, con10 ficaõ carregados fobre o dito Rece..'
Officios, cabendo em ruas alçadas, naó bedor em receita; o qual conhecimento
feráú mais revifl:os em nenhum cafo;falvo, entregará ao Defembarga,dor, que tiver o
fe os condemnados allega~em que as' feito, antes de lhe dar a Portaria,por onde
Sentenças foraó dadas.por falfas provas, fe ha de fazer a Provifaó para fe rever o.
ou por falfas e[cripturas, declarando, e feito; ao qual fe ajuntará o dito conheci..
efpeciflcando a faHidade, a qual naó fo{fe" mento, e fem eIle lhe naô dará a Portaria~

antes allegada neífes feitos, ou fe foi, E achando-fe pelos Juizes da Revifbr
allegada ,naó foi recebida, ou allegando que o Impetrante foi em todo aggravado,:
que as S,entenças foraó dadas porJuizes mandar-lhe-haó tornar os ditos felfenta
fobornados, e peitados para darem as ·cruzados; e [e a Sentença for revogada'
ditas Sentenças,ou quando Nós por graça em parte, mandar-Ihe-haó tornar outréi
efpeçial mandarmos rever algun1as Sen- tanta parte delles, quanta montar na
tel1ças, e os proceffos, donde fahíraó,' parte da Sentença, que for revogada. E
pofto que as ditas coufas contra taes Sen- achando que naó foi aggravado em parte
tenças fe naó alleguen1. A qUâl Revifla alguma, lhe naó tornaráó nada dos dito~

mandamos que fe naô faça em nenhum 1eJfenta cruzados: os quaes queremos que
dos ditos cafos, fem no{[o efpecial man- hajaó os Defembargadores, que derem a '
dado. Sentença, de que {e pe,dio a Revifta, fe

I E nos cafos, onde naa allegarenl vivos forem; e fendo algum delles morto,
cada huma das ditas faHidades, ou [obor- fe daráã a {eus herdeiros. E o Regedor.
naça-ó, e fómente por graça efpecial pe- com os Defembargadores,que nellaforenl,
àirem,que lhes mandemos rever os feitos, determinaráó quanta parte [e applicará
por dizerem que [1ã aggravados pelas aos ditos Defembargadores, quando for
Sentenças, allegando as caufas delfes revogada en1 parte, c quanta fe tornará á
aggravos,naó lhes [erá outorgada ReviRa, parte, que pedio a Revifla. Porêm, [e a
fem primeiro havermos informaçaó por pe{[oa, a qúe concedermos a Revifla ,for
dous Defembargadores, a que ll1andarmos . pobre, ficará a Nós mandarmos que fe
ver., o feito; e· fendo ambos conformes pagüenl os ditos feífenta cruzados, ou
em parecer, que a Sentença naó foi jufl:a- naó, ou que fe reveja o feito, fem Ce de~

lnente dada, lhe concederemos a dita Re- poGtarem.
4vifla. E bem affi, quando [entirmos aI-o 3 E pat:a que as demandas hajaõ fim;
guma [ufpeiçaó em alglJm Defembarga- .e os'vencedores naô eftejaó [empre duyi
dor dos que no feito faraó, tal, que, poílo dofos de [eu Direito, mandamos que as
'lue fe l1aó po.{fa pôr enl fó rll1a , para por Reviílas, que por efpecial graça [e reque-
D " "d 1\ "'" '" I d s,lrelto proce er, nos pareça porem que rem, as peçao,e requelrao ate ous meze J
baila para o Nós mandarmos rever, ou contados do dia, que as Sentenças forao
por,o feito p~recer em fi tal,e de tal quali- p~blicadas. E fendo alguma Sent~nça em-...
dade, e a Sentença naô ben1 dada, que no.... bárgada, Ce conta~áõ os ditos dous mezes
toriamente concebamos que nao deva do dia da publicaçaõ da Sentença, que Ce :
:paifár {em,fer ll1elhor examinada,~ deu [obre os embargos. E fendo as Sen-

. tencas
, J

,
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tenç~s dadas na Re1açaó da India." as pe- 7 Outro-fi, mandamos que nas Re
ti'.10és. de ReviRa fe aprefentaráõ no Def.. viRas, que por efpecial gra'.1a conceder..
en1ba>rgo do Paço dentro de dous annos. mos, naõ po{faó as partes allegar, nem
E naõ as pe~qdo no dito tempo, naõ lhes ~izer coufa algum'a de fóra dos aétos,falvo
feráó .outorg·áfi· J, nem fuas petiçoés rece.. fe forem allegaçoés de Direito; mas por
bidas. E allegando as partes algumas ra-· os mefmos aétos,porque foi dada a primei.
zoés, porque pare'.1a que devem fel' ad- ra Sentença, julguem o feito os Defem
mittidas .as taes petiçoés, dar-fe-nof-ha bargadotes,que a houverem de rever, e Ce
di{[o conta, para nlandarmos o que nos jufiifique, ou reprove a Sentença, de qne
parecer. II for pedida a Revifl:a. Porêm, fe aos Def..

4 E no cafo; em que affi houvermos embargadores da ReviG:a, ou a cada h~rn

por b~m mandar rever algum feito, os delles parecer nec-eíI:1rio para o defpacho
Defembargadores, que foraó na primeira do feito reperguntar alguma tettemunha ,
Sentença,naó ferá5 prefentes ao defpacho que já neHe foiTe perguntada, ou fazer vir
da Reviíta. E fe para informa'.1aú do fei- alguns aél:os proprios, cujos traílados já
to,ou para declanlçaó da tençaõ, e funda- andem nos aél:os, porque a primeira Sen
menta, que tiveraú no dar da Senten'.1a, tença foi dada, poderáõ n1andar fazer
parecer neceifario que hum, ou dous cada huma das ditas diligencias.
delles, am de hun1a parte, como de outra, 8 E naú fe faráõ , nem tomaráó peti.
quando forem defvariados, fejaó prefen- çoés de Revi{la das Sentenças, que da pri
tes, entaó o feráó, fendo para iRo chama- nleira inRancia forem por- appellaçaõ á
dos, tantos dos que faraó por huma parte, Cafa do Porto, e nella forem julgadas,
como dos que faraó pela outra. e que della vieraú por aggravo á Cafa

5 E [eráó no rever do feito tantos da~Supplicaçaó,onde tambem faraó jul
Defembargadores, que na parte, em que ·gadas, naó pa{[rmdo a valia da coura juI
os mais delles forem acordados, haja mais gada de cem mil reis em bens de raiz, e
conto de votos, que os que foraó na Sen- de cento, e cincoenta 111i1 reis em bens
.tença, que houverenl de rever; affi como, moveis, po[lo que as ditas pcti'.10és [e
fe na Sentença faraó quatro votos confór- offere'.1aõ dentro dos ditos dous ll1ezes, e
mes, feráú no rever nove, ou onze Def.. poRo que alleguem que tem algumas ten·
embargadores ,. ou mais, de 111aneira que çoés em feu favor; porque, quando os
na parte, em que acordarelll os nlais de- feitos faó julgados em tres inítancias, pa
fies, que forem na Revifta, fejaó cinco rece.fer a juftiça das partes examinada,
votos, ou feis, ou dahi para cima, de como cóvêrn. E ifto fendo as Sentéças das
modo que Jej ao lllais, que os que foraó Cafas'.9Q ~o~to, e da Supplicaçaó ambas
na primeira Sentença, para a haverem de cOQfÓrn;l,es, poRo que haja tençoés diffe
revogar. rentes. E' para.. ~Re effeito, fe entenderâ

6 Porêm, quando Nós na Reviíla pela primeira inRancia a Sentença do Juiz,
r1e algum feito mandarmos eftar menos e Ouvidor da Terra. Porêm, excedendo
Defembargadores, ou por ahi naó haver as ditas quantias, poder-fe-haú fazer as
tantos, que nella fe poífa metter, ou por ditas petiçoés , offerecendo-fe nos ditos
ni{fo mettermos taes, e de tanta confian- dous ll1ezes. E affi fe naó concederá Re
ça.., que nos pareça que, poRo que fejaó vifta, havendo tres Sentenças confórmes,
menos em numero que os primeiros, [lÓ em qualquer quantia que feja, poflo que
d~ tanta auél:oridade , 'que haftaõ para a a parte allegue que teve algumas ten- .
~hta' Revif1:a, ll'landamos: que o defem- çoes por fi. ,
bargo fe ponha no feito fegundo o que for 9 E bem affi , nao fe tomará petjçaó
determinado,e acordado pelas mais vozes de Revilta depois de huma vez fel' negada,
dos que nelle forem; e por flUl determina- Ou julgado o caCo della em Re1açaõ; nem
ça6 faça o feito fim, e paíre a Sentença, depois de eu mandar que a tal peáçaó de

I poflo':que o numerO ·das vozes,q forem enl Revif1:a [e naú admirta.
, revogar a primeira Sentença, feja menos, 10 E quanto aos cafos,que da primei-

·que o dos que faraó na'primeira Sentenç-a. ra 'inítal1cüt yjerera a cada huma das ditas
. .Liv.. IIt Q. Rela-



~122 Livro terceiro das .Ordenaçoés, Tit. 9').., e 96.
Relaçoés por appellaçaó, e aggravo, e .que tocar á dita fa~enda, e bens fótnente.
forem finalmente determinados cada hum 12 r Outro-fi de Sent nças, qu~ {e de..
delles, de maneira que naó corraó por rem {ob.re {u{peiçoes,naõ haverá lleNiflas,
mais inílancias que duas,pu que por auçaó nem de·interlocutorias,que fc .puferem nos
nova fe determinem finalmente em cada proceífos. . . . -
huma das ditas Cafas, [em haver outra 13 E nos cafos, em que por eíl:a Or
jilfl:ancia, como {aó alguns cafos, que [e denaçaó fe pódem fazer petiçoés de Re
julgaõ nos Juizos de no{fos feitos da Co- viíla,feráõ affignadas por hum dos Procu..
rôa, e da Fazenda 1 ou os que fe nas ditas radares das ditas Re1açoés, e d'outra ma·
CaGls defpachaó por noífas Provifoés na neira fe naó receheráõ.
primeira inílancia, nefles cafos, fendo a 14 E quando as partes quizerem fa..
Sentença fobre bens de raiz, cuja valia zer petiçaó de Revifl:a , pediráõ p~ra iífo
pa{far de feífenta mil reis, e de cenl mil os feitos findos na audiencia, e os Efcri..
reis nos bens moveis, poderáõ as partes fa.. vaés lhos naó daráõ fem iífo, e na audien,.
'zer petiçoés de Revifl:a, e offerece-las cia lhos mandaráõ dar, ainda que a parte
,dentro nos ditos dous mezes. contraria o contrarie, e diga, e allegue

I I' E de' Sentenças dadas em cafos que tem embargos.
crimes naó have~á petiçaó de Revifla, 15 E quanto ás outras Reviflas , que
.Guando pelas Sel'ltenças naô for julgada., naô faó por efpecial graça,poderáõ as par
álem da pena crime,tanta fazenda,ou bens, tes allegar , e provar as cauí:1s,porque lhe
<lue excedaô ás ditas quantias; e exceden- foi concedida a Revifia, e [ejaõ [obre iífo
(lo-as,fe poderáó fazer as ditas petiçoés,no ouvidas com feu direito.

·r I T X·CVI·.
em qualquer quantia que feja,levaráõ cem
reis fómente. E nos feitos, que vierem por.
aggravo a elles, em que naõ·derem provi
(aõ, por 'as partes naó pagarem em tempo
os novecentos reis do aggravo,ou pelo naó
[eguirem no termo da Ordenaçaô, levaráf)
de Affignatura feifcentos reis, por quanto,
em effeito faô Sentenças .definitivas.

2_ OsJuizes da Corôa, e de nofra Fa
zenda, e os Ouvidores da Cafa da Suppli
caçaõ;e Juizes dos feitos da Chancellaria,
~evaráõ de cada Sent€nça cen1 reis; e fe a
Sentença for, porque fe nlande cumprir
algunl perdaó , que por Nós feja paíI:'1do
~m feito crime,' que peeante elles p'end~i

ou feja fentenceado,levaráo fómente qua·
renta reis. E as Affignaturas, que fe paga
rem dos feitos defpachados em Meh'1, as
leyará o Juiz, que foi dos feitos f6mente,
pofl:.o que outros fejaô no dar 'da Se-ntença.
'.3 Os Corregedores dos feitos crimes
qa Corte, Ievaráó de cada Sentença cem
~eis : e os Corregedores dos feitos civeis
levaráó cenlTeis das Sentenças, que de
rem em.quantia, que pa{far de mil reis;.e :
l1aô paffitndo de.r.nil.r.eis, fendo de quantia
.' . . _...-- d~feif.

CoIl. J. Das 4jJignaturas. *
num. r.

~~1.1~~:O ChanceHér daCafa da Supplica..
toll. 3. çaô levará dous vintens da Affi-
~~~~'. I. gnalura no defpacho final, que

<> ,der nas fufpeiçoês, ora fe julgue que a fuf
peiçaô procede, ora que naô procede. E
.efta mefma Affignatura levará o Juiz da
Cancellada nas fuípeiçoés, cujo defpacho
lhe pertence, ou outro qualquer Juiz, que
~onhecer de fufpeiçaô, quer a fufpeiçaó
feja pofla a Julgador, quer a Efcrivaó.
'. I Os De(embargadores do Aggravo
da Cafa da Supplicaçaó leva~áó feifcen
FOS reis de Affignatura de cada Sentença
~efinitiva, que derem em qualquer feito,
~ue a elles vier por aggravo da CaCa-do
Porto, ou de qualquerJulgador, de cujas
Sentenças ha aggravo .para elles. E de

tI. Sentença definitiva, que derem em feito,
q a elles vier por appellãçaó ~'a!1te quaef
querJulgadores, que for de quantia até
dez -n1il reis, levaráõ de Affignatura' cem
reis: e de dez mil reis até vinte mil reis,
~uzentos reis: de vinte até trinta mil reis,
trezentos reis: e fe for de trinta mil r.eis
para cim~ ,.levaráô feifcentos reis. E da ~

Sentél1a,qqe .~erem por D.ia de ar.Fq~ecer!.

•



)

AiJignatura do Ouvidor da
Alfandega~

- 8 O Ouvidor da Alfaildega leva.
rá de Affignatllra de l\1anda...

do, e Sentença, que naó chegar a dOlls mil
reis, e de Mandado de flh/elldo de qual..
quer quantia; Guatro reis.

9 De Senten~a de dous mil r'eis, ou
dahi para cima até quatro mil reis, l€vará
de Affignatura vinte reis. .

IoDe Sentença de quatro mil reis
para ·cima, e das que couberepl na [ua al
çada, fendo dos ditos quatro mil reis para
cima, e das que naó appeI1arem as partes,
ou pofia que appel1em, fe ficarem defet
tas, levará cem reis.

I I Da Sentença de embargos de,qua
tro mil reis para cima,levará quarenta reis,
ç dahi para baixo, quatro reis.

12 Das Cartas tefiemunhaveis, e de
inquiriçoés levará vinte reis.

13 De Cartas citatorias, que paífaó
pela Chancellaria, levará dez reis.

14 As quaes Affignaturas levará ao
tempo, que affignar as Cartas, Sentenças,
ou l\tlandados,e d'outra maneira naó.

AJlignaturas da Caja do Porto.
6 O S DeCembargadores da Ca[~

. do Porto das Sent~n'ias fi
naes, que derem nas appellaçoés de feitos
cíveis de quantia de dez mil reis para bai.
~o , levaráó de Affignatura cem reis. E de
dez mil reis até vinte n1il reis levarâã du
zentos reis. 'E de vinte mil até trinta mil
reis, trezentos reis. E dahi para cima em
qualquer quantia que feja,levaráó quatro
centos reis, quer de rua Sentença fe po{fa
aggravar, quer naõ. E em todas as mais
.coufas Ievaráó °Chancellér,e Defembm·.
gadores da Cafa do Porto as Affignaturas,
Gue Ievaõ os Defembargadores da Cafa
da Supplicaçaó.

Das AJllgnatura!4 12 J
de elfcentos reis atê mil reis, levaráõ cin~ fe haver' de pagar a algu1ná pelfôa dinhéF r

coenta reis.E fendo de quantia de i"eifcen- 1'0, tença, ou outra coufa de naIfa Fazen·
tos reis para baixo, levarâõ quatro reis. E pa,ou que Ce haja de pagar na Cara da In
do precepto de fllvendo em qualquer. dia, ou Mina lle:vará de Affignatura qua-
quantia -le v~l1'áõ:fómente quatro reis. renta reis. Por:êrn, havendo contradiétor, .

4 E das Sentenças dadas por in{hu.. de maneira qu~ o Juiz dê deterrninaça[)
mentos de aggravo, ou Cartas tdlemu- final,levará da Affignatura ·da Sentença,ou
nhaveis , levaráã quaefquer Defembarga... certidaó,que do defpacho paífar,cem reis.
dores, que as derem, quarenta reis. E das
Sentenças, que (e dere~ fobre embargos,
com que fe vier a alguma execuçaó , aLI a
pa{[ar pela Chancellada alguma Senten
ça, ou fobre embargos, que lhes forem re
mettidos, levaráó quarenta reis. E fe os

.Juizes da execuçaó derem Sentença, os
.Defembargadores,que conhecerem da ap
pellaçaó, ou aggravo ordinario, levaráã
cem reis.E das Sentenças,que fcgunda vez
fe tirarem, levaráõ quarenta reis.

,. De Cartas citatorias,ou de inquiri
çnõ,ou outras femelhantes,que forem paf..
fadas pelos Defembargadores, fe houve
rem de fel' feIladas, levaráõ de cada huma
vinte reis.De Carta de fegurãça Real vin
te reis.De Carta de feguro a primeira vin
te reis, e da fegunda quarenta reis, e da
terceira fe{fenta reis; e de qualquer Man
dado, que naõ houver de fel' [cilada, leva-o
á,.J •

f, o quarenta reIS.

Ajlignaturas dos Corregedores',
Provedores J e OU1)idores dos

Meftrados.
,15 D As Sel1teI1~as; que os C?r~

. regedores, Ouvidores dos
l\tIefhados, e Provedores derem em quan...

, tia de dous mil reis até cinco mil reis in•.
c1ufive, leval'áó de Affignatura cincoenta
reis: e de quantia de' mil reis até dous mil

Ajignaturas dos Juizes da !ndia, reis, -procederáõ fummariamente; e nau
e Mina e das J uftificaçoés. fe tirará Sentença do proceífo, mas tirar-

, . fe-ha Mandado de f(Jlv.endo, de que leva-
7 O SJuízes das juíHficaçoés do ráó quatro reis fómente. .

" . Juizo de Guiné,e India, e da . . 16 Oe quantia de cinco mUl'eis para
~~~ellda,das certidoés, que-J?aífarem para :- cima a,té dez mil reis; levaráó cem reis.

-Li~.,:U~ ,," t, Q ~ ~7 .De

•
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27 L" Ev'aráõ os Juizes de Fora- de
Mandado de folvelldo, quatro

reis fómente; e nas quantias de mil reis até
dous mil reis, procederáó [ummariamente,
e tirar-fe-ha Mandado deiolvendo.

28 Da Sentença, que couber em rua
alçada,.e das que naô appel1arem,ou forem
julgadas por defertas, poflo que as 'luan·
tias paífem de fua alçada, levaráõ vinte
reis, e eíta mefma Affignatura levarâo os
Juizes Ordinarios do dve1, e do crime da
Cidade de Lífboa.

•

.. v... 124 Livro tercerro 'das Oráenaçoés, Tit. 96.) e 97. .
.- '17 De todas as Sentenças, de que fe 2} Dos perdoes, que ·cnnl·.cohhed~

naó appellar, ou,pofi:o que fe appeI1e,fica· mento "da caufa mandarem~ajt:lntarás cul
rem defertas , levaráó cem reis, ainda que pas , e pronlmciarem por conforme~,. 'o~

as quantias naô caibaõ em rua alçada. naó conformes, levaráô quarentareis.·
18 Dos aggravos , e Cartas tdlemu- 24 Nos cafos crimes, das Sentenças;

nhaveis , ii naó forem tirados do proceífo, que derem, finaes , que couberem em fua
e Dias de apparecer, naó levaráó Affigna- alçada, Ievaráô cem réis.; e das que··naó
tura. Porêm,fe alguma pdfoa pedir ° tra[.. couberem nel1a, naô levaráá Affignatora.
lado de alguns aétos,ou Sentenças,ou Cm'· . 25 As quaesAffignaturas levaráô,ou
tas tefiernunhaveis, affignadas por eIles, e tro-G os J ui·zes de lFóra , quando fervirem
que pa{[em pela Chancelbria, levaráá por os ·CorreAgedores, e Ouvidores dos
vinte reis. J • Meítrados. E fervindo alguma pdfoa os

19 E de Cartas citatorias,e de inqui- ditos cargos, que naó reja Letrado", nem
riçao, e de confirmaçaó de]uizes,affigna- JUlZ de Fóra, naô levará as ditas 'Affigna-.
das por elles,qué'houvere'n de pà{far pela turas por ii, nem por o proprietario.
Chancel1aria,levaráõ vinte reis: e de Car· 26 E os Corregedores, que fervirem
tas de feguro vinte reis: e fe forem duas,e de Provedores, ~ os Provedores, que fer
tres, o dobro. virem de Corregedores,poderáõ levar Af-

20 Dos defpachos de iníhumentos fignatura em' ambos os cargos, o tempo
oe aggravo tirados do procdlo, em que fe .que os fervirem.
pronunciar {}ue as partes faó aggravadas,
levaráó_ quarenta reis. E vindo os iníhu- J1ffignatutas dos Juizes de .}'óra.
mentOs com repofla das partes, e do Juiz,
110 termo da Ordenaça5, e pronunciarem
Gue as partes naó faó aggravadas, poíto
<:lue a parte naó tire Sentença, poderáõ Ie·
var quarenta reis. Porêm, fe o defpacho
for que fe naÓ' póde prover', Ce he aggra
vado,ou naó, por qualquer razaõ que feja,

""1 f'" ffinao evarao a 19natura.
21 De Cartas de fintas, ou talhas,Ie.

vará6 dez reis fómente.
22 De qualquer Mandado deJolvelZ

do, em qualquer quantia que feja, levará6
quatro reis fómente.

li
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• T I T U L'~O
Das EJPortulas .

,
....
. ".

O Rdenamos que os Defembar-
. . ga~Ol·e$,. que '~orem dados por
. . Nos por refpeItos, que nos a
iífo moverem, para determinaçaó de al-

~. gumas caufas, ou que forem tomados a
aprazimento das partes, hajaõ Efportulas
dos feitos,que a requ'erimento de ambas as
partes,ou de cada huma deIlas commette
mos a algum delles, que nomearn10S para
os julgarem·, e determinarem finalmente
fem mais appellaçaõ, nem aggravo.

I 'Dê feitos crimes, fe naó levaráõ~'

Efportulas ; nem de feitos, em qae ·man~

darmos tomar parecer fe he caro para fe
conceder reviíla; nem de feito, que mat1~

-darmos rever; nem affi mefmo de feito,
q4e faya d'ante os Corregedores do Civel,
ou Defembatgadores da Cara do Porto "
que vierem por aggravo áCafa da Suppli
caçaõ,pofto que por Nós feja commettid()
.a: outros Defembargadores, e tirados da
via ordinaria por a:prazimento das partes,
o.u de cada huma dellas; porque muitas
vezeB f~ poderá offerecer neceffidade,por~
'que ó l~ajámQs affi por bem.
~ .~ "'Ne~' ·outvo·fi· ~axerá ~qJ?Prt,ublS

.,~ " '., ~

.,
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Das Efportulas. 12 f.
àos feitos ordinarios; aináa que fe .defpa.. tas commifroés fejao affignadas por N ÓS~

chem ás tardes por Juizes efpeciálmente onde quer que eíhvermos, ora pelos Dei:.
por Nós ordenados para os defpacharem, embargadores do Paço, por eftarenl nQ
como oJuiz do feito. E pofio que por al- Lugar, onde a Relaçaõ eHá.
guns refpeitàs mandemos de[pacbar .·al- 5 E para as E[portulas ferem arbitra...
guns feitos doJuizo da Fazenda da Cafa das no jufto, mandamos que o Regedor
da Supplicaçaõ pel{)sJuizes della com os com o Chance1Jér, efiando prefente na
V édores da Fazenda, naô haverá Efpor... ReIaçaô,e hum dos Defembargadores da
tulas neIles, por ferem ordinarios; e fó. Aggravo,depois de o feito fel' defpachado~
mente levará o Juiz do. feito fua affigna.. e acabado de todo pelos Juizes a que for
tura. . commettido, julguem o que devem levar

} E naó haverá Efportulas nos feitos, de Efportulas, havendo refpeito ao traba..
e cau(ás, em que fe naô der Sentença defi- lho do eíludo, grandeza do feito, e valia
nitiva; nem nos em que fe der Sentença da caufa , e ao tempo, que nelle gaaáraõ~

por precepto de lo/vendo, de qualquer e o que por todos tres for julgado, iífo
quantia que a caufa feja; nem outra-h, Ievaráú os ditos Juizes, e mais naó. E
C]uando a caufa,. ou divida naó paífar de naó [e acordando todos tres, levaráô o
vinte mil reis. CJue for acordado por dous delles. E naô

4 E por quanto os Defembargadores eflando prefente o Chancellér, arbitrará o
dD Paço remettem algumas vezes á Re- Regedor as .ditas E[portulas ~0l11 dons
laçaõ o conhecimento dos embargos, com Defembargadores dos Aggravos: aos
que fe vem á Chancellada a algumas Car- quaes encarrégo muito tenhaõ I1Q efpar
tas, ou Povifoés noíf..1s, mandamos que tular dos ditos feitos a moderacaõ necef
[e n~ó levem Efportulas das Sentenças, fa.ria, de maneira que naó haja ~xcelro 110

que derem nos ditos embargos, ora as di- arbitrar as ditas Efportulas.

T-ITULO XCVIII.
Que l1enftuJn litigante impetre carta, nem rogo para defpacho deJeu feito.

FIM
Do terceiro Livro das OrdenaçoéJ\

PE[oa alguma, que trouxer feito
ante quaefquer Julgadores, naô
haja rogo de pe(foa outra em fa

vor de (eu feito por çarta , nem [em eIla ;
e quem o contrario fizer, e der a dita car
ta, ou a enviar por fi, ou por outrem ao
Julgador de [eu feito, ou em cujo favor o
tal rogo fe fizer, provando-Ce que por feu
confentimento, rogo, ou azo [e fez a
carta, ou deu ao Julgador, ou {e fez o
dito rogo, pague vinte cruzados p~ra a
outra parte,e mais todas as cuflas, que fo...
rem feitas até aquelle eftado~ em que efti
ver o feito no tempo, em que a carta de
encommenda fe houver,ou o rogo fe fizeq
as quaes eufias ficaráô fempre com a par...
te, pofto que vencida feJa. E ifto naó ha...
verá lugar, nos que houverem cartas, ou
fogos das peifoas,com quem tiverem razaô
~e parel1tefco,ou de cunha.dio até O quar..

to gráo, ou taô eíheita amizÇ\de, ou outra
tal razaó, por onde çopfórme a Direito
naô poderiaõ fer Juizes em fuas cauúls;
porq por os taes poderáô eíêrever,e fallat~
fen1 a parte haver pena aIguma,com tanto
que, quando lhe affi fallarem por a~ taes
peifoas,feja em lugare$ publicos,e naô vau
a cara dos Julgadores faIlar por elIes.

I E [e a parte naó quizer dar prova ,-
~ .

ou a nao tIver pa~'a provar, como a carta,
ou rogo foi feito por conf~ntimento, ou
azo da outra parte, e requerer, que reja
dado juramento á parte cqntraria, fer...lhe..
ha dado, e ferá conflrangida a jurar; e l1aô
qu~rendo Jurar, ferá condemnada,con10 fe
fo(fe provado que por feu confentimcnto
fe fez. Porêm, no caro que requerer o
juramento, naô poderá a parte, que o am
requerer, dar mais prova para aquillo qUQ

requerer, que a outra parte jure.,

COL
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COLLEC. A
P R 1M E I R A,

.:D· "S ·L.EY·S
EXTRAVAGANTES,

Que fe teín expedido, para ogoverno da Juftiça, defde oanno de 160j.'
em que fe publicou a nova c01npilaçaõ das Ordenaçoés do Reyno,

até opreJente anno de 1746.

NOVA v4DDIÇAO
AO

L, I 'V' R O III.
··DAS ORDEN AC,OES

:DO' REYNO.

"U O, ·v.
Do! ql!-e pódem trazer feus contendores á Corte, por razaó de feus eYc.

Ao principio.

ALVARA,
B1!l1llefi declarou, 1ue os Gelltifhomens
, da Camara dé Sua jVIagejlade gozaó

, doprivilegio"dos Ojficiaes da Cafa Real,
. Pf!r.a trazei' osJeus contendores á Corte.
,:,',,' ,-L,iv: li, ~a Supplicasaã , foZ. 259. verf.

NUm,I. ',' , U E~-REY faço faber aos
" . Gue efie Alvará virem, que
... ' eU hey por benl de dec1a

'rar que os Gentif..homens
de minha Camara haõ de
go'zat: do meÜno privile..

" ,--, gio, qlle"pela Ordenaçaó
d9 Reyno Liv.) .Tit.5, he concedido ao
Ç~I!lareiro mór,' ,e outros'" Offic.iaes da
, , I"

Cafa Real, para trazerem [eus contendo...
res áCorte, conlO [e foifem na me[ma
Ordenaçaó nonleados, e fe comprehende
rem na razaó, porque fe concedeo aos
ndlá nomeados efie privilegio; e para que
venha á' iloticia de todos, mando ao meu
Chalicellér m6r do Reyno, ou a quenl
[eu cargo fervir, faça publicar eite AIva
rá na Chancellarla ; o.qual fe regifl:ará nos
Livros da CaGl da Supplicaçaõ, e Re1a
çaó do Porto; Gue valerá, pofto que [eu
effeito haja de durar mais de hunl,anno;
[eUl embárgo da Ordenaçaõ' Liv. 2.

.Tit. 40. eni cont~ario. Feito em LHbda
Occiden~al'a '17. de Agofta de 17) 7·

- , REY.
Ao§.
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Collecçaõ I. das Leys Extravagantes,
.. " (9és", OJI dos Reys antepalfados tem

Ao '§. 9. " privilegios de Defclnbargadores , pofio
" que o naó fe}aó ; e de tod?s os ma-is pri-

A L V A.R A, ' ,1 dOd ' Ir" vi egios conce 1 os as pe1l"?a~1,que por
r Em lJue Je declarou que nas materias da "razaó de feus Officios póde111 trazer

..AJmotaceria naô l~ouve.JJe privilegio al- "fe~ls contendàre~ áCorte, e de todos

gum. " outros quaefquer privilegios por mim, e
N. 2.EU El-Rey fa'ço faber a.os que .e11e "pelos Reys, meus anteceiTôres, can "'e..

-meu Alvará virem? que por parte de "didos aos Colleitores, que ora faõ , e ao
Jorge .Fernandes de Oliveira, Fidalgo de " diante fOTem neHes Reynos, e ao San
nlinha Cara, e Contratador das Terças do "to Officio da InC]uIGçaõ d.elles, e aos
Reyno, n1e foi aprefentado o regifto de "CavQlleIros da Religi~ú de S.Jpaõ, e
l~uma Ley minha, de que o traflado he o "aos .Moede·iros, Lavradores, e Valla
feguinte: "Dom Filippe por graça de "dores das ll1inbas Lezirias, e PalIs , e
" Deos Rey de Portugal, &c. Faço fa- "aos Mampoíleiros dos Captivos r eao~

" bel' aos que efia Ley virem, que., pofio " CJue fervem na Mefa da Miferícordia
" que conforme a minhas Ordenaçoes tO- "del1:a Cidade" ·e das mais do Reyno, e
" das as peffoas, de qualquer qualidade, "aos Alen1aés, ·e Bombardeiros, e de
" e condiçaõ que fejaõ, faó obrigàdas'nos ." quaefquer outros, p'otlo que {ejaõ in
" cafos de Almotacer-ia refponder parante "corporadop ·em Díreito, o~ tenha6. dau
"os Aln10tacés, algUlnas pe{foas, que "rulas expreífas, e derogatorias da AI
." por privileg~o tem Juiz privativo para "motaceria; ou fejaâ concedidos por con·
" haver de conhecer de todas fuas cauíàs, '" trato, ou 'por qualqtler outra maneira,
~,'per~end~m que tambernt. tome conheci- ," :confirm.ados 'por fentenç'as de n1inhas
" mento das q'ue tócaõ á Almotaceriu; de " 'Relaçoes; porque todos. os privilegias
" que fe feguenl grandes inconvenientes, ." acima declarados, ou quaefquer outros;
~, e da~rmo cóntra o bonJ"gov;erno '; é ad- : n, que fe acharem, rev~go, e h.ey por re..
IJ' minit1raçaõ dà Juíliça de todas as Ci- "vogados, ,efpecialmente a Ordenaçaó
" dades, v~il1as,e Lugares ~eaes Reyn:os., "do Liv. 2 .• tit. 62., que concede aos
" efpecialmentt defta 'Cidade de Liiboa, "l\tioedeiros ·defla Cidade, que nos fei-

- "pelo grande numero de Privilegiados, "tos da Almotaceria, fendo demandados,
" que nella há': e querendó eu ora" ,i1üTo ,; refpondaõ parante .;'0 Confervador da:·
" prover, como c-onvem 'a meu ferviço, " moéda; os quaes privilegios todos hey
,~ao bem conlrriu~ , e bom gqverno das V po~' bem fe naó guardem ,. nem, tenhaó
" ditas Cidades, e Villas, depois de to- "lugar nas materias da Almotacêria ; e
"mar todas as informaçoés nece{fari.as

o
" ". q:u,e fem embargo delles, as peifoas, que

" e mandar ouvir todos os Privilegiad.os, " 0'5 tem, e ao diante tiverem, refpon
" éom parecer dos do meu Confelho ,pa" "dao diante' dos AlmotacéS' deíla Cida
" ra ce{farem todas as duvidas; Hey por ," de, e das mais Cidades ,.VilIas, e LugocJ..
1J bem de declarar, como por eRa Ley de-' " res deites Reynos; e am me praz, que os
" claro, que todas as peífoas , pofia qLte " Regataés, e Marchantes da Corte, e
" privúegiada's téjao, nas materias da Ai- "quae[quer outros OfIiciaes conteúdos
"motaceria fao obrigados rerponder per- "no R.egimento do Alm.otacé m~9r, ou
" ante o Alnl0tacé de [eu foro, confor- "outros CJl1aefquer, de que por Provi[oés
" me as Leys, e Ordenaçoés'deíle Rey- "particulares podem conhecer; fefpol'l- r; ;.::
" no.; e que 'a Ordenaç.aó do f Liv. tit. 5., "daõ em todas as materia,s dà Alnl.Ot~ce-.
" fe entende·, e comprehende naú fómen- "ria perante os' ·Alnlotacés. deíla, Cida-
" te 'os 'privil~giados declarados no :mef-. " de, fem embargo d.as·, ra~oés / qu,e o
". m.~ Titulo, l1las todos ·os outros 'Pri- "~o Almotacé mór allega p'ara fc naó:naver
'.! vilegiados, ainda que {ejaú dos Defem. "de entender. efia Ler 110.$ Officiil~S de
;, barga·~àre.s de 11linhas Re1a:Çoes, e de;. "feu Officio, e de\qua-efql1er-~l~~n~'s ,
" CJüafgt.i~~: Outros Tribl,lnaes, e das pef- "Selltenças,que elle,e os ditOS Regltta~s, .r
n r9~s, 'qne por minhas Carta$, ou Provi.. ;" e Marchantes'J ~ lnais...,Officiaes da ·4!;.
~ r.; ,:~.. . .- " ~otac.ena......
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,Ao ].Jivro terceiro das Ordel1açoés, Tit. ) t' 12 9
',', motaceria mór tenhaó em [eu favor; chantes, e fe os Almotacés e minhas Ju-, ~

"porque tod~s, e o que di[pôem o feu fliças os condemnavaõ, [e valiaó de Ex-
" Regimento, no que toca ao dito AI.. cõmunhoés, precatarias, e Senten~as de
"mota~é n1ór hav~r de coÍ1hecer de ruas· [eus Confervadores , pelos quaes eraó ab-' .
" culpas' i1as materias da Almotaceria, re- folutos das ditas Coimas, e Pofiufas das'
,j vogo, e mando que naó fejaó de effeito Camaras, fendo contra a dita Ley, e Sen
" algum, nem tenhaó força, nem vigor; tenças, dadas no caro fobre os ditos privi
" em quanto forem contra a tençaó, e de- Iegios no J uize dos feitos de minha Fa
"claraçaó defia Ley, havendo re[peito zenda; peIo'qual refpeito as rendas dos
'J ao bom governo, e n,gimenro defia Ci- Concelhos de meu Reyno hiaó' em dimi
" dade, e a como eflando a Corte de af.. "' nuiçaó, e naó havia quem nellas quizeffe
;, Cento nella, ceiTa a razaó , que moveo a lançar, pertencendo a terça parte das di-
" EI-Rey Dom lv1anoe1 (que [anta glo- tas condemnaçoés, e rendas dos ditos
" ria haja ) na Carta , porque mandou Concelhos ao rendimento das terças, que
" que (j Almotacé mór tomaiTe conheci.. efiá applicado pata as obras da-s Fortifica..
"manto das culpas dos ditos Regataés: çoés do Reyno, lhe fizeiTe mercê man'dar
" e efia Ley mando, que fe guarde, e paít1r Provi[aó, para que nenhum Privile...·
" cumpra, como nella [e contên1; e ao giado; de qualquer condiçaó que foífe,
" Regedor da Cara da Supplicaçaó, e feja efcufo de pagar as ditas Coimas', e'
" ao Governador da Ca{a do Porto, e Pofiuras das Camaras , e AImotaceda; e
" aos Defembargadores dellag, e aos Cor- para que {e naó guardem nenhumas [eu..
"regedores de n1Ínha Corte, e aos mais ténçasfnem precatorios de Confe(vadores;
" Corregedores;Ouvidores;Júizes,. e Offi- fem embargo de qualquer Provifaó; Leys
71 ciaes deJu{Hçi i a que o conhecimento Ordenaçoés , Regimentos, e Se\ltenças,
" difto pertencer, a cumpraõ ,é guardem, que haja em contrario, e da que. fe paífou
" e fáçaó inteiramente cumprir, e guar..;, em 14 de Abril de 1612.: e vifio no Cou...
" dar; e ao Chancellét mél~', que a públi- fe1ilo de minha Fazenda feu requerimento,

. " que na Chancellaria, e en,vie logo cartas informa'çaó; que [obre Hlo fe houve, Lei.
" com o traílado della, {ob meu Sello, e acima traíladada,e Sentéças,de li f'lz men...
" feu íignal, aos ditos Corregedores, e çaó;Hey por bem, e mando pelos ditos re.
" Ouvidores das Comarcas, para que a fpeitos fe dê á exeeuçaó o q{e contêm na
" publiquem nos Lugares, aonde efiivé- dita Ley, e fe cumpra, e guardé inteira..
" rem, para que a todos feja notario i e a n1ente, naó {e efcufando nenhum Privile
;, façaó publicar em todos os outros de giado de pagar as Coimas, Pofiuras tias
" ruas Comarcas, e Ouvidodas: e dla Camaras, e Alnlotacerlà,fem embargo de
"Ley [e regifiará no Livro da Cara do quaefquer Prbvifoes, Leys, Ordenaçoés,
"defpacho do Defembargo do Paço, e .Sen~enças; e Regimentos, que haja em
" nos das ditas Re1açoés da Cara da Sup- contrario; porque todas para efies cafos
" plicaçaõ, e do Portb, e no da Camara hey por derogadas; e que fe naú u[e del,.
" defia Cidade, e nos das n1ais Camaras las ,_pGfio que a qui naó fejao expreífas,
" das Cidades, Villas, e Lugares defies .nem dec1aradas;e da Ordenaçaó do Liv. 3.
"Reynos. Dada na Cidade de Liíboa tit. 12. , e das mais Ordenaçoés; que ha
" a 2'. de Outubro. Sebaftiaó Pereira a em contrario, que todas hey aqui por ex
" fez, alIDO de 1604. Joaó da Cofia a preiTas, e da que ordena que fe naó en
" fez e[crever EI-Rey. Pedindo"me o di.. tenda derogada Ordenaçaó; fem que da
to Jorge Fernandes de Oliveira, que por fubfiancia delIa {e fasa expreífa mellçaó,
quanto em todas as Cidades,. Villas, e Pelo que mando a todos os Corregedores;
Lugares defie Reyno havia muitas pef.. Provedores, Juizes, e mais Jufiiças, a que
foas privilegiadas d~ diverfos p:ivilegio~ efre fo~ ~pre!entado, que af!i o cumpraó,
as quaes procuravao, para effelto de nao e façao mtelramente cumpnr , e guardar,
pagarem Coimas, Pofiuras das Cama- como {e nel1e contêm: e para. a ~odos fel'
r,as , e Almotacerias, fendo muitos delles ~notorio,fe regiflará nos Livros das Ca,ma
criadores de uado Lavradores, e l\t[ar~ ras das Cidades, V illas,e Lugares, e Con-

Liv. III. ·l R celbos
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A L V A R A,
Sobre a mefnta materia~

i~o Collecçaó Ii das teys 'Extravagantes,
t. ' celhos de~meus Reynos 1 e Ce apregoará maras; e Almotaceria; e para que fe "laó.

nas Pra~s publicas; e ao traílado defte, guardem nenhumas Sentenças, nenl Pre
affignado pelo Efcrivaó de ~inha Faze~ eatorios de feus Confervad.ores, fe1l1 elfl-,
da da tep'artiçaó das Terças, fe dará taó bargo de quaefquer Provifoés, L~Js, 01'- I

inteira fé, e credito, conlO a efte proptio, denaçoês, Regimentos, e -Sentenças, que
'e valerá como Carta, e naô palrará pela haja em contrario, e da que fe paífou em
Chancellarla, fem embargo das Otdena~ i4. de Abril de 1612. E vHl:o no.Confe
çoés do Liv. 2. em conttario, e os Prove.. lho de minha Fazenda feu "reqtlenm~nto"
"dores enviaráô o traflado delle pelos Lu.. informaçaô, que fobre iífo, houve , Ley
gares de (uas Comarcas. Battholomeu de acima trafladada, q. Sentenças " de que fa.'
"Soufa o fez em LHboa à 27. de Janeiro de zem menç'aõ; e condiçoés de [eu contra-
1640 • Gafpar de Abreu o fez efcrever. to; Hey por bem, e mando, pelos ditos

RE.Yd refpeitos, fe dê á exeêuçaó o que {e con-
têm na dita Ley, e fe cumpra, e guarde in.
teiramente; naó fe excufando nenhum
privilegiado de pagar as coimas, e Poftu·.
ras das Câmaras, e Almotaceria, em que,

N.3: E"U E:I~Rey faço faber aos que erie forem condemnados; nenl feus Conferva·
Alvará virem,que Diogo Fernandes dotes fé intromettaó mais em tomar co

Penfof e Simaó Ferreira Loufano, Con'" nhecim€llto de coufa alguma tocante ás
tratadores das Tet"ças deRes Reynos ,me' ditas coimas, Pofluras das Camaras, e
prefentára6 o regUlo de huma Ley, paíra· Almotaceria; rem embargo de quaefquer
da em tempo d' EI-Rey Filippe III., de Ptovifoés, Leys, Ordenaçoés, Sentenças,
que o traílado he o fegllinte~( ejla Ley he e Regimentos, 'que haja em contrario;
a mifm,a, qllt vay inferta 110 A/vatá jil~ porque todas para eRes cafos hey por de~

pra ).Pedindo-me os ditos Diogo Fernan- rogadas,e que fe naô ~lfe dellas, poRo que
des Penfo,e' Simaó Ferreira Loufano,que, aqui naô fejaó expreífas , nem declaradas;
por quanto em todas as Cidades, Villas, e e'da. Ordenaçaõ do Liv. 3. tit. 12. , e das
Lugares deftes Reynos havia mnitas peJ.: mais Ordenaçoés, que ,ha em contrario,
foas privilegiadas de diverfos privilegios~ que todas hey aqui por expreífas; e da que
os quaes procura~âô para effeito de naó ordena, que fe naó el1tenda derogada Or·
pagarem coimas,Pofluras das Camaras, e clenaçaó, fenl que da fubfl:ancia della fe
Alm'O"taceria, fendo muitos deIles Criado:. . faça expre1Ta mençaõ. Pelo que mando a
res de gado, Lavradores, e Marchantes;, todos os Corregedores "Provedores ,Jui
e fe os Almotacés, e minhas· Jufl:iça's os' zes, e maisJuftiças ,- a que efte for apre:
conden'lnavaó,fevaliaó de Excõn1unhoés; fentado, que affi o cumpraô, e façaã il1-:
Precatorios,. e Sentenças de feus Confer- teiramente ctutlprir, e guardar, corno f~

'\T~dores., -peIas quaes eraó abfoIutos das neI1e c.ontê,nl: e p~ra a todos fer notorio
dItas COlmas, e Pofturas das Camaras,fen.. fe regIflara nos Livros das'Camaras da~

do contra a dita Ley , e Sentenças, dadas Cidades, Villas, e Lugares, e Concelho~

no cafo fobreos ditos privilegiadosnoJui,;, de meus Reynos; e fe apr€goará nas Pra..
zo dos feitos de minha Fazenda;pe1o qual ças publicas: e o traílado defl:e, affignadq,
re(peito as rendas dos Concelhos de meu peIo Efcrivaó de lninha Fazenda da re
Reyno hiaó em inuita diminuiçaô , e naó partiçaõ das Terças, fe lhe dará tanta fé,
havia quem neI1as quizeffe lançar, perten.. e credito, como a efle proprío ; que vale
cendo a terça parte" das ditas condemna- tá,. como Carta, e naó paífará pela Chan,",
çoés, e rendas dos ditos Concelhos ao cdlada " fem embargo das Ordenaçoés áo
rendimento das Terças, qeitá applicado Liv. 2. em contrario: e os Provedores en·
para as obras das FOrêificaçoés do Reyno; Viaráó os'trailados deIle pelos Lugares de " ,
lhe fizeífe mercê mandar paífar Provifaó, fuas Comarcas". BarthoIomeu de Soufa o
para qUlf ,nenhum"privilegiado "de qual- r fez em Liíboa a 6,. de Agofto de 1642 •

quer cond~çaô q~e fo1Te, feja efcufo de Gafpar-de Abreu o fez efcrever.
pagar as dIta~ C01Illas, e Pofturas das Ca. REY."

- - , ALVA..
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'A L V A R A,
Em que Je declarou, que os CômelU{ac!ores;

e Caval!eiros das Ordens Militares naá
frjJem iJentos de pagar Coimas.

Lív. 2. das Lêys da Torre do Tombo ,foi. 2d.

E u El-Rey faço faber aos que elte N
Alvará virem, que eu mandei fazer ·)-.

huma Ley por mim affignada, paífada em
22. de Outubro de 1604. fobefcripta por
Joao da corra, meu Efcrivaõ da Camara,
fobre os Privilegiados deite Reyno have..:
rem de refponder pé{ante os Almotacés
nas n1aterias tocantes á Almotaceria, a.
qual fe mandou e,m todo cumprir por hum
Alvará affignado por mim, fobefcripto por
Sebaítiaõ Preftello Efcrivaó de minha Fa
zenda, paífado peIo Confelho deIla a 20.'

de Mayo de 1608. a petiçaõ de ManoeI
Moreno de Çhaves Contratador da-i Ter-

~ ~ ~as

Ao Livro terceiro das Or"dendçoés ; Tit. '~.-. 13 t
der na materia das coimas dlánte dos AI...
motacés, na forma da Ley, que fobre Hfo
mandei pairar, e pela me[ma maneira an-,
nullo; e revogo os privilegias, que pela
MeG'l da COl1fciencia; e Ordés faraó. pa.t:
fados aos lYleninos Orfãos defla Cida
de; e para as obras de S. Francifco de
Coimbra; e canonizaçaõ de S. Fr. Pedro
Gonçalves, porque lhe foi concedido que
feus Privilegiados naó pagaífem coimas;
por naó pertencer ao,s ditos Deputados da
dita Mera conceder os ditos privilegias j
por tocar; e pertencer fómente paífarem.
fe pela Mefa dos meus Defembargadores
do Paço, dando-fe-me primeiro dUro con
ta; e affi annú11o, e revogo quaefquet
outros privilegiós femeIhantes" que por
outro Tribunal forem paífados,e fe paífa..
rem ao diante, naó fendo pela dita Mefa
~o Paço. E efl:e mando, que fe curn.pra,
como nelle fe contêm; que valerá, como
Carta, fem embargo da Ordenaçaó do
Liv. 2. tit.40 • que diz; lJue as c011as ;
cujo dfeito houver de dutar mais de hum
011110 pa.JJem por Cdrtas 1 e plfffa/zào por
Alvarás, na'O valha'O: e fe regUlará no Li..
vro do regHlo da Mera do De{embargo
do Paço, € nos das Cafas da SuppIicaçaõ,.
e Relaçaõ do Porto; e o proprio fe lança- .
rá na Torre do Tombo. Duarte de SouCa
o fez em Liíboa a 14. de Abril de 1612..

REY" -

Liv. 2. da Torre do Tombo,fv1. 201.

Liv. 7' da Supplicac;,ió, foi. 261.

ALVARA,
Em quefe determinou, que ás priJoas, que

tivfjJe, p~ivilegio com c10uJitla exprifa
de 11a'O pagar Coimas, lhes.fr1Je guarda..

. do j e quejO pllde.JJemJer obrigagos nf}/le,
ponto dia..nte dos Al17lotaces.

Jj.4'· E'U EI-Rey taça (aber aos que efle"
meu Alvará virem, que pelo Con

felho de minha Fazenda, a requerin1ellto
de ManoeI Moreno de Chaves, Contra
tador d.as Terças do Reyno, fe- pa{fou
hum Alvará feito en1 20. de Mayo de
1608. por n1im affignado; porque mandei
que nenhum Privilegiado, de qualquer,
privilegio, que' tiveífe, foíre efcufo de pa· ,
gar coimas, e Pofturas das Camaras, e
Almotaceria, em que foífem condemnaÍII

dos; e feus Confervadores fe naú intro
rnçtteífem em tomar conhecimento de
coufa alguma tocante ás ditas coimas " e
Poíl:uras, como mais particularmente ne!
le he declarado. E porque algumas Com
munidades,e outras peífoas,a que os Reys;
meus anteceífores concedêraõ privilegias
para feus Privilegiados naõ pagarem coi..
mas, fe me queixáraõ de lhes quebrar os
ditos privilegias, fem ferem ouvidos 'J

eílando em poffe delles de nluitOs anIlaS a
efta parte: e vendo as informaçoés, que
[obre iífo m,andei tomar,e diligendas,que
por meu mandado fe fizera5, porque con
fiou ferem muho poucos os privilegios,
que expreífamente tinhaõ a clauCula de
feus Privilegiados naú pagarem coimas, e
alguns delles ferem dados em fatisfaçaõ
de ferviços, e outros juílos refpeitos. Pe..
lo que hey por bem, por fazer de novo
mercê ás peífoas, a que far> qmcedidos os
taes privilegias, que expreífa , e decIara
clamente tiverem claufula para feus Privi
legiados naó pagarem as coimas,que elles
gozem, eufem deIles, e lhes fejná guarda
dos, am, e da n1aneira, que nelles lhes
he concedido, fem embargo do dito Al
vará, que fe paífou pelo ConCelho de mi
nha Fazenda; o qual revogo, e ann{Hlo
neíla parte, e o hey por de nenhum effei..
to, e que deIle fe naó u(e: porêm ferao
obrigados os ditos Privilegiados a refpon-

Liv. III.. ,
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Liv. ). da Torre do Tombo, foI. 20 ~.

Liv. 5õdo Dcfembarg0doPaço ,foi. 27·
Liv. 9' d~ Supplicaçaó? foi. z)+. verf.

A J..J V A R A,
Em que Je deélaroll Je na'Ó pf!ifajJem privi

legios dos Eflangues a peJ!oas poderoJas,
e de qualidade; e que lW'Ó val~j/em nas.
cazifas principiadas antes delles.

D",Om Filippe por graça de Deos Rey N. 6.
de Portugal, e dos Algarves d'áqué"

. e d'álem mar, em Afi-ica Senhor de Gui·
né, e da Conquifta,Navegaçaõ,Comercio
da Ethiopia,Arabia,Perfia,e da India,&c.
Faço G'lber aos que eRa minha Ley virem,
que eu fou informado que muitas peuoas
poderofils tomaó os privilegias dos Eílan
ques, que por razaô de contratos tenho
concedido ncíle Reyno, para com e{fa
occaftaó avocarem aosJuizos das Confer
vatorias delles as demandas, e caufas, que
de prefente trazem, ou pertendem mover,
affi nas em que faú, ou houverem de fer
AA. como RR. ,e véxarem com eIles as
part~s,obrigando.as pela diílancia dos Lu
gares,donde avocadas ás ditas Confervato~
rias a dififtirem,e largarem as ditas caufas,
e demandas a refpejto dos gaílos, que haõ
de fazer pela di~açaõ, que neHas coíluma
haver, que he o·intento, com que fe fazem
privilegiados delles, de que refulta-õ mui·
tos inconvenientes de conGderaçaó, e
grande perturbaçaõ, e defcredito na ad...
miniílraçaõ da Ju!Hça. E querendo eu
atalhar a oppre-ífaó, que por eRa nlaneira
recebem os pobres, e peífoas, que por ra
zaó de feus domicilias naú podem fer ti· "
radas , conforme a Ordenaçaõ, do Juizo
delles nas coufas , que ordinariamente fe
moverem contra ellas;e vendo quáto con
vem ao ferviço de Deos, e meu, mandar
provet'nefle cafo , de maneira que cdlem
as queixas, e o efcandalo, que ha de fe da· •
rem os ·ditos· privilegios ás ditas peff03S,. I

que fómente os tomaó rnaliciofa, e affe-
, aaclamen-

I J2 Collecçaó I. das Leys Extravagantes, .
ças ddt~Reyno, da fórma da qual PJ"O- fe dê t~nta fé, e credito, como a eíl:e p'ro~
viG'ló, e cxecuçaú della fe me enviou quei- prio; que valerá, como Carta, poílo que
1íar por fua petiçaõ o Procurador geral {eu dfeito haja de durar Ínais de hum an-'

~ das Ordens Militares' em nome dos Ça- 'no, (en1 embargo da' Ordena~";~ m con..
valleiros dellas, pedindo-me mandaífe traria. Antonio Martitls de Medeiros o
guardar os privilegios,concedidos ás ditas fez em Lifboa a 18. de Janeiro ,de 16 I 3.
Ordens, pata naõ pagaren1 Coimas; pois Eu Pera Sanches Farinha o 'fiz efcrever.
na dita ProviCaõ fe havia excedido. o mo.. REY.
do: e naó devia fer pafiàda pelo Confelho
da Fazenda, por fer Tribunal incompe..
t~nte, pofia que foífe em materia de Ter
ças. E viibi fmt petÍçaó,e mais diligencias,
que fobre ella fe fizeraona Meia da Con
fciencia, e Ordens, e outra por meu man
dado no Defembargo do Paço, e perten·
cer fá á dita Melà do Defernbargo do Pa..
ço paHàr femelhantes Alvarás; e conGde
rando o grande numero de Cómendado...
res, e Cavalleiros-, que ha nefte Reyno, e
que feda muy grande, e notavel prejuizo
o que fe reg~iri'a aos Concelhos, e rendi..
menta das Terças, haverem-fe de ifentar
os ditos .Cõmendadores , e Cavalleiros de
pagar as ditas Coimas: e vHlo, que nâ5
faó as outras p<dfoas Ecc1diafticas i[entas
de as pagar; Hey por bertl, e n1ando, que
daqui em diante nenhum dos ditos Cõmé
dadores~e Cavalleiros,feja ifento de pagar
as ditas Coin1as, e as pague como as UlaÍs
pdfoas conteúdas, e declaradas na dita
Ley adnla referida, {em a iffo pôrem du
vida, n€m embargo algum, e fem embar·
go de quaefquer fentenças, que eU1 feu fa
vor tenhaõ em contrario, ou de outras
Provifoés, que antes deíle Alvará (eja6
paífadas por quae(quer 'rribunaes;porque
todas hey por BulIas, e derogadas , e que
ro que efle fá valha, fein' embargo das
Ordenaçoés do Liv. 2. Tit. 40., e 42. em
contrario, que diz que néló poífá fel' por'
mim d~rogadaLey, ou Provifaõ, nem
Ordenaçaõ alguma, fe del1a, e da fubftan
cia della fe naó fizer expreífa, e particu
lar mençaõ; o qual fe traíladará nos Li
vros <Ias Camaras de todos os Lugares de
fies Reynos, e [e apregoará nas Praças, e
Lugares publicos delle; e (e trailadará 119S

Livros das Provedorias de meus Reynos;
e os Provedores enviaráó os traflados· pe
los Lugares de fuas Comarcas: e ao traf-.
lado deqe, affignado por Pedro Sanches <

Farinha, meu Éfcrivaó do defpacho do
De[emb~rgo do Paço, hey por bem que·
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ALVARA,
Em queJe detetmillollfi na'Ó tomqjfe conhe·

cimento em outro Juizo de califa alguma
pertencente ao Juizo das Propriedades.
Liv.. das Ley's da Chancellari'l mór, foto I I J"

~, 7.Pu EI-Rey faço faber aos que ~íl:e
. . r-J Alvará de Ley vírem,flue,tendo con..

, l1deraçaõ a me reprefentarem J oaó Alva..
l"es de Carvalho, eJofeph Antonio Vie.

. .Ao Livro ~erceirjj das Ordenações; Tit. t., í JJ
étadarnente a fim d~ moleíl:arem as par- gas, Efcrivaés proptietattos dojuizo das
tes; naó exercitando os lniniilerios C1elles; Propriedades,que,fendo efie privativo p.a..
por ra~aó de fuas qualidades, fem O que ra o conhecimento de todas as caufas fo~

naó pode ~ozar delles i Hey por bem bre edificios, e fervidoés na fótma da Or
mandar (t:eC1arar que ~aqui em diante [e denaçaó Liv. I.Tit.68 .§.22. ,fem admit.;,
naó admittaó aos ditos privilegios dos tir ifençaó a peífoa alguma, ainda Eccle
Eíl:anques peffoas poderofas, e de qualida- ftafiica, fegundo a Ol:denaçaó Liv. j.

de, que naó' coíl:umaó fervir neae miniíl:e- Tit. 5.§.9. , por fél' [obrogado no lugar da
rio: e fómente fe concederâó aos que fo-' Almotaceria;fe intromettiaõ outros l\tiini..
rem ,de qualidade, qpor razaó della exer- lhos a conhecer dellas com tantO exce[fo;
citem aétualmente as obrigaçoés, e encar· que para cumprir as avotatorias , que do
gos deIles; e' ainda a eífes naõ valeráõ 1'a" Juizo dos fupplicantes fe paifavaõ, erá
ra as caufas,começadas antes de ferem pti- precifo precederem Acordaõs da Cafa da
vilegiadQs, fenaõ para as que, depois de Supplicaçaó, que os obrigaffem á fua ob~

terem o privilegio, mover~m; ou lhe,s fo.. fervancia; o que Ce cC?nvertia em irrepa~

rem movidas; e os privilegios, que contra ravel damno dos feus Officiaes, e ainda
efia forma, e declaraça~ fqr,em concedi.. das mefmas partes; porque naõ podendo
dos, faõ nuHos , e por taes fejaõ havidos; o confentimento deitas prorogar a jurif..
e fe naó guardem, por fer am conforme a diçaõ , e concede~la a outroJuiz, que nas
Direito.E mando,a todos os meus Defem- ditas canras a naõ tinha; ficavaõ as fen
bargadores, Corregedores, e Provedores; tença..s nunas, por ferem alcançadas em ,
Ouvidores .das Comarcas, Juizes, e mais Juizo incompetente; e para fe evitar eRa
Juftiças, e em particular aos Confervado- defordem; e confufaõ de jurifdiçoés, que
res dos ditos ERanques, e a quaefquer ou- fempre era odiofa, e nunca admiffiv~l, fe
tras pefToas, a que o conhecimento diJlo precifava, de que lhes càncedeJfe a graça;
pertencer, que cumpraõ, e façaõ int~ira.. que fora fervido praticar com os Diítri
mente cumprir eaa Ley, fem adnlittirem buidores defta Cidade, Efcrivaés da Con
ao cumprimento della duvida, nem em.. ferv~toria da moeda; e da Saude, e doJui..
bargo algum; e ao D~r Fernam Cabral zo de India, e Mina, por Leys, que lhes
do meu Confelho, e Chancellér mór de-o conferira,para que em outro qualquer J ui
fies Reynos, que a faça publicar em mi·. zo fe naõ tomaífe cODhecimento das ditas
nha Chancellaria, e envie logo o traílado" caufas, por fel' dellas privativo o dos fup..
fob meu Sello, e feu fignal, aos ditos Cor· plicantes, l'efultando do contrario ficaren~

l"egedores, e n1ais Juiliças das ditas Co- os proceífos nunos, e as ~uRas, perdas, e
marcas,para a fazerem publicar, e regUlar damnos fe haverem dos Efcrivaés, que
nos Livros dellas; e fe regiRará no Livro nellas efcreveífem; e que 'o Juiz das Pro
da Mefa do Defembargo do Paço, e nos priedades pudeffe avocal' ao feu Juizo to
das Cafas da Supplicaçaõ, e Relaçaõ do das as prediétas caufas, pelo modo, que fe
Porto.,Dada neíl:a Cidade de Liíboa a 25.' praticou com o Efcrivaõ da Confervato
de AgoRo. Franci[co Nunes a fez, anno ria da Saude: e vifto feu requerimento,
do Nafcimento de N. Senhor J efu Chri- em que foi ouvido o Procurador de mi·
fio de 1636. Pero Sanches Farinha a fez nha Real Corôa; e o que confiou por in..
e[crever. . REY. formaçaõ do Defembargador J ofeph Re..

hello do Vadre ; Hey por bem, e mando
deClarar por Ley , que daqui em diante fe
naó tome conhecimento em Juizo algum
das caufas fobre edificios, e fe~idoés ,
por ferem pertencentes ao das Proprieda
des, de baixo da pena de nullidade do pro
ceifo, cuíl:as , perdas; e damt10s contra os
Efcriva2s; flue nellas efcreverenl; e que o
Juiz das Propriedades po{fa por" feu pre
ca~rio chamar ao [euJ\lizo 06 procelfos

. deRa
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lJ4 .Collecçaõ 1. das Leys Extravagante.r'; _. ( .
deita quaHdade. ~e1o que mãdo ao Rege~ India,e, Mina;e na de 22.• de Mayo de 73~*Li.v. 2.

dor da CaCa da Supplicaçaõ, Governador a favor dos Efcrivaés da Cafa da moeda, llt.62'

da Cafa do Porto, ou a Gtlem feus cargos álem da q fe paífou a favor dos DHt~ibui- nuo~:~:
11 rvir,Defembargadores das ditas Cafils, e dores em 2) .de Abril de 17 2 L~ ,* um cC- Lib. r.

aos Corregedores do Crime,e Cível de mi- perava, q com eIle fe pratica {l a mefma ~it.24' .

Ilha Corte, e defia Cidade, e nos mais Cor- obfervancia,mandando-fe-lhe declarar por n~~~:~:
regedores, Ouvidores,Juizes, e Jufiiças, e Ley qdaqui em diante fe naó pudeífe to-
peífoas demeus Reynos,e Senhodos,cum.. mar conhecimento em Juizo "algum das
práõ,e guardem,e façaõ inteiramente cum.- .caufas,em qforem partes ~s Privilegiados
prir, e guard~r eIte meu Alvará de Ley, da CaCa da Saude,ç1ebaixo da pena da nul
como nelle Ce contêm:e para qvenha á no- Hdade do proceífo,cufias,perdas,e damnos
tida de todos, e Ce naõ poí1à allegar igno- contra os Efcrivaes,q nellas efcrevCJem; e'
r'ancia, mando ao meu Chancellér mór o qo Confervador da dita Cafa poífa por
faça publicar na Chanc.ellarla, e enviar a n1andado feu chamar ao feuJuizo os pro
copia deUe fop meu SelIo, e feu.fignal, aos' ceífos dos ditos Privilegiados, procedédo"
COLTegedorês,e Ouvidores das Comarcas, contra quem os nab cumprir,affi em huma,
é aos Ouvidores das terras dos Donatarios, como em outra coufa; a que tendo confi
tm qos Corregedores naú entraõ por Cor- deraçaõ, e ao mais, Gue nle foy prefen
ieiçaõ; e Ce regHlará nos Livr05 do Defem- te, e informaçaõ; qfé houve pelo Ouvi
bargo 'do Paço, Cafa da Supplicaçaõ, e' dor da Ouvidoria de AHàndega , e fefpo..
Relaçaõ do Porto, aonde femelhantes fe fia do meu Ptocurador da Corôa, a quem
crifhunaó regHl:ar 1 e efie proprio fe lança- fe deu vHia' : Hey por benl , e manda
tá na Torre do Tombo. Dado enl Liíboa declarar por Ley; qdaqui elTI diante fe
a26. de Outubro "de 1745. RAINHA. naó tome conhecimento em Juizo algllm

A L V A R A 'J d~s'cau[as,em que forem parte~ os Privile--

E fi
J. Ir; _1 gIados da Ca[.1 da Saude, debalxo'da pena

m que' e Lleterl11l1la Cfue as callJas aos d ll'd d d J1~ (1 dP "l . d d S dr;'" ,fi' ,.. a nu la e ,o proce O,CUllas, per as, e

t
rJtVl e~a o; ae a~ e Je ~zado 1~{!lJao damnos contra os Efci-ivaés,q nellas efcre--

ra ar'J enao na Ol?Jervatona e ta. ... ,.. C r. d d d' C J: rr.. . vere;e q o OIllerva ar alta Jara pona
LIV. das Lcys da Chancellana môr) [01. 8,. verf. d d r. I . r J .. por n1an a o leu c lamar ao leu 'U1Z0 os

N. 5. EU EI-Rey faço faber aos q' efte AI- proceífos dos ditosPrivilegiados,procedé~
. vará de Ley virem, qtendo coníide- do contra quenl os naó cumprir, affi elTI

raçaó a me reprefentar Domingos de Oli- huma,como em outra coufa.Pelo q n1ando
veira Rofa, Efcrivaõ proprietario da Pro- ao Regedor da Cafa da 'Supplicaçaõ, Go-.
vedoda mór da Sande, Confervatoria, e vernador da Cafa do 'Porto, ou a que feus
Appellaçoés de todas as caufas civeis,e cri- cargos fervi r , Defembargadores das ditas
mes dos Offidaes deHa, q fendo pelo Ca- Cafas , e aos Corregedores do Ci'ime,e Ci..
pitulo 21. do feu Regimento o dito Juizo vel de minha Corte,e deftas Cidades;e aos
privativo para conhecer de todas as caufas mais Corregedores,Ouvidores,Juizes,Ju
civeis , e crimes dos Privilegiados, como ftiças, Officiaes, e pe{foas de meus Rey·
Offieiaes da mefma Cafa, fuccede qmui.. nos e Senhorios,cumpraõ,e guardem, efa
tos em prejuízo grave de [eu Omeio ,ce- çaó inteiramente cumprir, e guardal~ eile
dedo do privilegio,de qfe naõ podem de- meu Alvará de Ley,como neHe fe cõtêm;
fpir,como delle cóíla,den1ãdaõ feus conté~ e para qvenha á. noticia de todos,e fe naó
dores,e iefpondem demandados em Juizos .poífa allegar ignorancia, mando ao meu

. differetes,fendo a ju~ifdiçaõ daquella Pro- Chancel1ér mór o faça logo publicar na
vedoria mór,e Cõfervatoria privativa pa- Chãcellaría,e enviar a copia delle,fob mea
ra os Privilegiados delIa, e inhibitiva de Sello,e [eu fignal aos Corregedores,e Ou
outro algumJulgador, qfegúdo direito fe vidores dãs Comarcas, e aos Ouvidores.
naó póde intrometter na jurifdiçaó a outro das terras dos Dónatarios,em li os Corre:

Liv. J. privatiy~mentefacultada,como já" fui fer- gedores naõ entraõ por Correiçaó; e fe re..
Tit.)!. vido determinar n'a Ley de 3.de Agoito de· giílará nos "Livros do Defembargo do Pa~ I
Coll.!. * r. E ~
num.6. 1729. a làvor dos 1crivaés dOJl.1lZ0 de 'J0"e nos da Cafa da ~upplica~~õ,e Rela-

" ~ .
ca~. ~

,
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.Aó Livro tercéiro das Ordendçois, Tit. 6. I JS-
çaó do Porto, aonde femelhãtes fe colhl- Torre do Tombo.Dado em Lilboa Oeei·
maô regifiar; e efie.proprio fe lançal"á na dental a 17..deJaneird de 17}9. REY..

·VI.o

A L V A R A,
Sobre a me/ma materia.'
Liv. 7' da Supplicasaõ,Jol. 106.

E u El.Rey faço faber aos que eíle N.2.
Alvará virem, que eu fou informa-

do, que por cauC'l dO$ privilegios, de que
u[aó os ValIadores, e Lavradores das Le
zirias, e privilegiados delIas, e dos Paus, e
illais terras, de que ao diante neite Alvará
fe fará xpensaô 1 _naó faó cailigados os de-

liétos,

,

17-l
, I

. Dos que'pode7n ter citados) e trazidoj áCorte; ainda que fejaõ e.7c.
Ao pdncipio~

rem, eem que te lhes tira o privilegio do
foro; como acima he dito " naô appelIa
ráó, riem aggravaráô deIles para os ditos
Almoxarifes, nem Provedor, nem eIles
poderáô avocar as taes caufas a feu J ui·
zo; n1as viráô direitamente os ditos aggra·
vos, e ~ppeIIaçoes á Relaçaõ aos Juizes,
a que pertencer. E affi hey por bem, que
fe naô guarde aos ditos ValIadores, e La
vradores nenhum privilegio, pofia que
lhes feja dado, e affignado pelo Provedor,
[alvo quando juílificarem como aétual
mente faô Lavradores, e Valladores dos
do nun1ero, e vivem nos Lugares, em que
o Regimento declara que haó de viver,
e que lhes he concedido na fórma do mef..
mo Regimento, e que trabalhaó por fi, e
fuas proprias pe{foas nas ditas Lezirias, e
Valias. E mando a todos os meus De[em
bargadores, e Corregedores, Ouvidores,
eJuizes, e maisJufliças, Officiaes, e pef.
Coas, a que pertencer, que affi o cumpraâ,
e guardem: e façaó em todo cumprir, e
guardar; e efle Alvará fe regiílará nos Li
vros do De[embargo do Paço, e das Ca
[as da Supplicaçaô, e Porto, aonde Ceme
lhantes fe coítumaô regiítar ; e quero que
valha, tenha força, e vigor, como fe foífe
Carta começada em meu nome, por mim
affignada, e [eIlada com o meu Sello pen-'
dente, fem embargo da Ordenaçaõ do
Liv. 2. Tit. 40. em contrario. Pedro de
Seixas a fez em Liilioa a 13. de Julho
de 16°5. REY.

A L V A R A,
Em que fe deterlJ~iJJou ~lle os Privilegia

dos dos Paus, e Lezirias naô gozaJJem
do privilegio nas cal!fas criminaes.

Liv. 2. da Torre do Tombo ,Jol. 115. verf.
Liv. 7' da Supplicasaõ, Jot. 103' ver!'.N.I:EU EI-Rey faço faber aos que efle
Alvará virem, qeu {ou inforn1a
do,Gue por caufa dos privilegios,

de qufaõ os ValIadores,e Lavradores das
Lezirias, naó faô cafiigados os deliGlos ,
como cumpre a bem daJu~iça,deqnafce
commetterem-fe fem ten10r , nem receyo
algum; e os culpados em mortes, e outros
caros graves andarem diante dos Corre·
gedores das Comarcas do Reyrto , e mais
Julgadores, fem os prenderem; e que mui·
tos Fidalgos, e outras reífoas nobres to
maó os ditos privilegios, para trazerem
feus contendores de muito longe,e fe eva
direm dos de1.iétos:e porque convêm mui..
to ao ferviço de Deos , e meu, e benefiCio
de meus Va{fallos prover neRe negocio
de maneira, .que aJuítiça fique fatisfeita;
e declarar os cafos, em que os ditos VaI·
ladores, e Lavradores teráó porJuizes os
Almoxarifes, e Provedor das ValIas; e os
mais cafos, em que asJufliças Ordinarias
haô de conhecer, [em poderem declinar,
nem avocar; Hey por bem, que em todos
os caros, que tocarem á Lavoura, ValIas,
e Direitos Reaes fómente, fejaô feus
Juizes os Ahnoxarifes, e Provedor das
ValIas, na [órma de feu.Regimento; e em
todos os mais caros crimes, e civeis co
nhecerúõ asJu!tiç-as Ordinarias, fem te
~em nenhum privilegio de foro; e em to
dos os cafos , em que tiverem privilegio,
para lhes naó tomarem cafc1s de morada,
nem mantim.entos, nem hirem com prefos,
e Outros femelhai1tes , fe lhes guardará in
teiramente , e (era6 Juizes Con(ervadores
delle o Provedor 'das VaIlas, e Almoxa~'i-

.. fes na rua Comarca, e limite; e rios cafos,
em que as Juílisas Ordinarias conhece,,:

•
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I~6' Co./tetçao t. das Leys Extravãgantes; . '..
liél:os; como cumpre a bem da J ufliça, de I vradores nenhum privilegiá, pofió qucdhe
que nnfce, commetterem-fe, fe.m temor; feja dádo , e a"ifignado pelo dito Provedor
llem receyo algum,e os culpados em mor.., Contador, ou por qualque~ outro .l\1ini
tes, e outtos cafos gtaves andarem diante '·firo das Vallas, Leúrias, Paús', e mais
dos Cotregedores das Comarcas do Rey-~ terras; falvo, depois que juflifíJ~em dian
no, e 111aisJulgadores, fem os prenderem; te do Corregedor da Comarca,ou do Juiz
e müítos Fidalgos,e outras peifoas nobres de Fora, como' aaualmente faÕ VaUado
tomaõ os ditos privilegios para traz€rem res, e Lavradores dos do Ternro, e vivem
feus coiitendores de mtiito longe,e fe,eva- nos Lugares, eml que o Regim~nto decla
direm dos deliÇlos; e porque convêm mui.. ra que haõ de vivç,r , e que lhes he conce
to ao ferviço de Deos, e meu, e bencdicio dido na fôrma do n1efmo Regimento; e
de meus VaífaUos prover nefle negocio que trabalhaó por fi, e fuas proprias pef
de maneira, que aJufliga fique fatis~eita, roas nas ditas Lezirias, Valias, Yaús, e
e declarar os cafos, em que os ditos VaI... mais terras: o que tudo affi hey par bem,
Iadores, e Lavradores teráõ porJ u.iZ€s os e quero que fe guar4e inteiramente em
Almoxarifes, e Provedor das Vallas,Con'" todos os Privilegiados das ditas Lezirias,
tador das J ugadas de Santarem; Lezirias, e Paús, e de quaefquer outras terras mi..
Paús; e os nlais cafos, em que as Jufliça-3 nhas, e da Cor6a de qualquer qualidade
Ordinarias haõ de conheG:er,fem poderem que fejaõ; e affi os Privilegiados dos Paús
declinar, nem avocar ~ Hey por benl; que da Aífeca, Tr~va, e Mugem. E porque
em todos os cafos, 'que tocarem á Lavou..; tambenl fou informado que ha mu'ito
ra,ValIas, e Direitos Reaes fómente fejaõ mayor numero de ValIadores, e Lavrado
feus Juizes os Alnloxarifes, e o dito Pro-· res,do que o Regimento ordena, em diffe
vedar contador, na fôrma de feu Regi- rentes Lugares, mando aos Corregedores
lnenfo; e em todos os mais cafos crimes, e das Comarcas das Villas de Santarem, e.
cíveis j' affi nos que de novo fi.lCcederem, Alemquer, que ora faó, e ao diante forem;
como nos mais, que penderem j ou tive- e affi aos mais Corregedores das Comar
rem acontecido no Juizo dos ditos AI. cas, aonde houver os ditos privilegias,
moxarifes, e em quaefquer outrosJuizos,. que fe informem do numero, e qualidade
conheceráõ as Ju{Hças Ordinarias, fenl del1es, fe he tudo conforme ao dito Regi
terem nenhum pI"ivilegio de fôro; e as po. menta, e os que forem mais do numero,ou
<1eráõ avocar no efiado, em que e{Hve- de outra qualidade, que naõ fejaó ValIa
Tem; c em todos os cafos conheceráõ as dores, e Lavradores "ou naõ forem mora"'l

•
Jufiiças Ordinarias, em que tiverem privi- dores nos Lugares declarados no dito Re-
Iegios ,. para lhes naõ tomarem ~afas de gimento, reduza,ó o dito numero do R e..,
morada., nem mantimentos, nem hirem gimento, e lhes declarem, e notifiquem,
com prefos , e outros femelhantes, fe lhes que naó tem, nem gozaó de Privilegio al
guardará inteiramente,e feráó Juizes Co'u- gum, por fel' fómente concedido aos VaI
{ervadores deHe o dito Provedor Conta- ladores, e Lavradores do numero acima
rlor, e os Almoxarifes na fua Comm-ca ;' e ditos';'e fel' eira n1inha tençaó , e naó em·

• Limite, como antes diílo, nefles cafos fô.. outra maneira; o que faráõ publicar enIo
n1ente,0 tinhaõ por feu Regimento, e nos termo affignado pdos ditos Cotregedores1
,cafos,que""as J utHças Or,dinarias conhece- e partes,a quem a dita notificaçaó fe fizer.
rem, e em que fe lhes tira o privilegio do E benl affi Íllando a todos os meus Def..
fôro, como acima he dito, naó poderáõ embargadores, Corregedores, Ouvidores,
appellar, nem aggravar deIles para os di.. Juizes, e mais J ufliças 7 Officiaes" e pef..
tos Almoxarifes , nem para o dito Prove- (oas, a que pertencer, que uffi o curopraõ,.
~or Contador poderáõ avocar as taes cau- ~ faç.aõ inteiramente cumprir; e efle AI
fas a feu Juizo; mas poderáó vir direita- vará fe regifiará nos Livros do De[em~

mente os ditos aggravos, e appellaçoés, bargo do Paço, e das Cafas da Supplica
.ás Re1aç0és, aosJuizes,a que .direitamen-· ~ó, e do Porto, aonde femelhantes fe
~~ pertencer; e affi hey por bem, que Ce o cofiuma.5 regiRar, é nos Livros das Ca-l, ,n

naó guarde, aos ditos Valiadores ,. ~_ La~ :maras· ,das ,di~a~' Yillas' de Santarem
I
, e

A em..
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Alemquér, e nas miais Call)aras das cabe- nha força, e vigor,como fe folTe Carta co"!'
ças das outras Comar.cas, aon~e hôuver J'!leçada em meu.norrie,por minl affignada,:
os 'dito~ Pr~vilegi~dos; e, nos Livros das . e fellada com o meu Sel10 pendente' ~ fem
,Correiçoés e~oda,s e~as Comarcas, pal~a ~~lbargo da Ordenaçaõ-do Livõ'l. Tit'.40.
fempre fe lá~r CQIJ:!.9 affi o tenho manda- em contrario. Pedro de Seixas oJez em':
do;: e quero que e(le Alvará valha, e te- Liíboa a 3.deDezembro de 16o}. R EY;,

T I -T 'U L. O
,-

XXI
Das, fufpeiço~s poflas aós. J ulgadoreJ:.

A L"V'A R' A,
Em rjfi determinafi naô pVJaô pSr furpei- .

çoês a Miniflros por cazUa do fí praticare
110S Tribunaes por raza'Ó deJeus Ojficios.

Liv\ z. das Leys da Torre ~o Tombo, foto 190' ver[,

N. I. E"UÉI-Rey faço faber aos"q e1te Al4
.', vará virem, q po~' quãto tenho en-

tedido,q algul1Jas vezes coG:u,maó
fer recufa90s de fqfpeitos os meus Mini
,firos dos Tribunaes deite Reyno, fundan
~o·fe as fufpeiçoés em mate~ias,qpor ra
za,o' de feus Officios trataó nelles; e porq
ifia he de, grande inc,ollveniente,e contra a
Iiberdade.,e auétoridade,com li he razaó q
os ditos Miniitros procedaõ;Hey por meu
ferviço, e mando qdaqui €nl diante nao fe
lhes po'ffitô intétar fufpeiçoes,fundadas nas
materias,q tratarem,e praticaré,exercitan
do feus Offidos nos Confelhos , e Tribu.

,J r r' 'd ',J 1". 'naes,em q lervem ; e lamente po erao ler
recufados pelas coufas , q. nelles praticar~

fóra do negocio,fendo merece~oras dilfo;
com declaraçao,q ainda as taes fufpeiçoes
fenaó poderáó intentar,fem as cómurucar

..,xxv.L

A' Rubrlca.

primeiro com peífoa, qetliver no governo
deite Reyno ; e fem licença fqa naó pode4

ráó fer n,el1as teitemunhas os outros l\1inÍ
firos,q affiitire.r:.n nos djtOS Tribunaes.Pelo
q mando aos V,édores de minha Fazenda,
e PreGdétes de ql!1aefquer dos ditos Tribll
naes,defte Reyn0,e a todas asJuftiças del~

1e, e mais Officiaes,a qo conheciméto. de-
. fie pertence,q affi o cumpraó,e façaó intei-'

ramente cumprir,e guardar,como fe nelle
contêm,fem lhe dare outro algum fentido, '
nem entendimento,nem fe pôr a ilfo duvi:'
da,nem embargo algum; porque ali o hey
por meu ferviço ; e valerá con10 Carta; e ..
naó paifará pela Chancel1a,da,fem 'embar
go das Ordenaçbés do Liv. 2. Tit. 40. em .
contrario; e para a todo o rempo fel' noto
rio, fe puolicará'na dita Chancel1arlà, e [e .
regHlará nos Livros deIla,e dos Regímen.
tos de miilha F~zenda, e Contos dó' Rey- :
no, e Cafa, e Confelho! dOa lridia, e Alfan- .
dega.; e em todas as partes, que for necef·
fario. Diogo de Soufa o fez em Liíboa'
a 30- de JulhC?, de 16II. Luis de Figueire-
do o fez e[crever. ' ' REY.

uT·IT
Eln que lnaneira fe pf;.ocederá contra os,demandados por e/cripturas eYc.'

"i. .. •

, Ao §. 9.
dos l\rercantes, e Banqueiros, que daqui
em diant~naô'vierem. affignadas pelo meu,
Agente 4e Roma 'conforme ao 'cap. 23",
de feu Regimento, nàô polfaõ"produzir
acçaó, nem te tome conhecimento em·
Juizo das dividas procedidas dellas. E
n1aado a todas as Jufbças,Officiaes, epeí=
roas , a q~ie o coi1hec~ento difro penen.
c'er, que cumpraõ, e gúa'tdem, e fa~çaó iu- ;
!eiramel'it~ _C~I?prir ; e guardar efte AIva.. '

. S ,tá
. ,I

.-" "'

A L V A R 'A,
Em fífe determin.a fí as, con~as dosBaJi9~ud4

1'os, qllaô vierem '!Jlig.l~{/da~ pelo Agente
'4e Roma, ?za'5 pqffaõ pl~odLCzir, dfeito. "
Liv. l' das Leys da Tqn'e do Tombo, foto 134-

No I.E'.. U EI~R.ier' faço [ab~r'aos, que efte
. , A]v;:lr~ VIrem, que por JuGos re-

, [peitos, ,qu~ ~e .ajífo mov~ry1 ;
H~,y-por bem'J:',e:'fI1~ pr'\z que, ~s contas_

,.: '·Liv. III. ' ..
~ . . .' ,.., ~
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". rá)como nelle fe contêm:o qual terá força para que venha á noticia de·textos, ~ fe re!'
tie Ley, e valerá,poílo que feu effeito ha}a giíl:afá nos Livros ?o D~fembar~odo Pa
.de durar mais de hum anno, {em embargo· ço, Cafa da SuppLlcaçao, e maI~ partes,
da Ordenaçaõ do Liv. 2. Tit.40' em con'~ aond~ neceífario for.Cyprira. o.d Figuei
trario: e o Do~ Francifco Vas Pinto, do re~o o fez eIp ..Liíboa a 23 ){(e Julho de
meu ConCelho, e Chancellér mór deRes 16:2 3.-, e eu Pera Sanches Farinha o fiz
l-teynos, o fará pl1blicar na Chancellaria ; efcr.ev~r. RE1F.

T J T. U L O LIX.·

A L V A R A,
Em 9ft determina if o Corretor dos Segu

ros poJJa denuuciar as penas,em if incor
rerem os Segltradores;e fjft tire devqjJa
dos iffazemJegaras fora da Caja delles.

Liv.da Chancel.mór dos Offic., e mercês1fot.P4.verf.

N. I.EU EI-Rey faço (.-tber que Anto
nio Rebello da Fonfeea, Prove
dor, e Corretor dos Seguros de

fia Cidade, e Reyno, me repre[ell.tou por
fna petiça6 que para feguranç.a dos nego
cias, e aj uíl:amento dos Seguros, era o di
to Offieio de Corretor dclles o mais util,
e necefiàrio nas Republicas, por cuja ra
zaó lhe conílituira o Direito falaria, qlle
fe coílumava chamar Proxcnetico; e na
creaçaó, e C.arta do dito Officio fora eu
fervido declarar que haveria de feu fala
ria meyo por cento á cu{la dos tomado
res; e que nefle negocio naô entenderia
outra alguma peífoa, correndo todos os
Seguras,que {e fizeifem, pelo Corretor, e
em outra fórma feriaó n,ullos , pofl:o que
foífem lançados em Livro de N otas;e pa
ra mélhor expediçaõ dos negocios fe creá
ra tambem o Offieio de Efcrivaó dos Se
gutos,.e fe deputára cara, aonde fe fizef..
[em, e affiftiRem; e devendo-fe inviola
vclmente obfervar eita P~e[oluçao,fenaó
g lardava , .e [e faziaó os Seguros fóra da
cafa dos Ofliciaes delles, conl cujo fun:
damento fe queixáraú feus Anr.eceífores,
e por Alvará de 1641. cuja copia ofFere
cia, (e eílabeJecêra que as pelfoas, que;
fe intromettelfem a fazer os ditos Seguros,
feriaú condeamadas na.s penas de degredo, .
·e dinhe~ro , que pareceífe aos Julgadores,
a que c1 con~ecimento pertenceífe: os
quaes tirariaõ deva1I:l d,lS taes .peífoas, na

•

•

•

•

r

Das pro·vas, que fe devem fazeI;' por efcripturas publi~as.

Ao §. 19.

fórmá, em que dravaó as geraes; e parti..
cularmente faria efia diligencia o Corre.
gedor do Crin1e da Rua nova, que pubH.
caria o dito Alvará na mefma Rua, par~

que vi'eífe á noticia de todos. E por Pro
vifaó de 1660., de que tambem juntava a
copia, fe n1andára que toda a pe1foa, que
fizeífe Seguros fóra da Cafa, e Livro dei..
les, fem ferem affignados pelo Provedor,.
e Corretor, illcorreífe no perdimento da
quantia principal dos ditos Seguros, amé.
tade para as defpefas da guerra, e a outra
amétade, huma parte para o accufador, e
Outra para Captivos; e a dita pena fe exe..
curaria, como Fazenda ReaI;de qfe fixa.
riaõ Ediélos, para chegar ~ noticia de to
dos. E porque fe naó guardavaõ os fobre·
ditos Alvarás, e ProviL1ó, encontrando-Ce
a fi.la difpoíiçao fem temor das penas; e os
homens de negocio co(l:umavaô fazer Se
guros fóra da Cafa, e Livro de1Ies, como
de pre[ente fizeraJoaquim de Bou{[ay, e
Ifaac Burger , hum Seguro fóra da Cara,
de hum conto, e fetecentos mil reis; e Ni..
colau .iYleiraõ outro Seguro da quantia de
mil cruza'dos ; e nefl:a fórma Ce faziaõ ou·
tros muit9s) de que naú tinha c1areza?por
fe fazerenl em fegredo ; e nem ainda
dos dous referidqs a teria, fe os Segurado.
res os naó pllferaó em juizo, para pedirem
o premio, por fe havere.m perdido os Na
vias; no que eu devia prover, mandando
que toda a pe(foa, de qualquer quali.dad~

que foffe, que fizeífe,seguros f6ra da Ca·
fa, e Livro clelIes, fem intervençaó «do
Corretor, incorrdfe, naó f6 nas penas de..
c1aradas nos .ditos Alvará·s, nlas nas qeq
foífe fervido refolver, applic.adas" huma
parte para quem ,d~nunci~ffe, e a~ t~e! I

para nainha .Fazenda', que,Ce cobrar~:),
.e+.Prc.uq~

r
r

r



ALVARA,
S obre a mifma materia.

Liv.da Chancel.mór dos Offic.,e 1ercês/ül.I72.verf.

E U' El-Rey faço faber aos que efte N.2.
Alvará virenl, que requerendo-me

por ruas fupplicas os Confules das N açoés
Eftrangeiras, e homens de negocio deita
Praça, affi das mefmas N açoes,como :Na
turaes deite Reyno, lhes fizeífe mercê
n1andar que o Alvará de 22. -deNovem.
bro de 1684.,que fui fervido conceder ao
Provedor, e Corretor dos Seguros, para
que nenhuma peífoa pudelfe fazer, nem
tomar Seguros fem a [ua intervença,ô, e
fem lhe pagar o [eu {alario, declarando
naó ró, que foífem nullos os que fe fizef=.
fem em outra f6rma,mas que affi os Segu
rados, como os Seguradores incorreífem
nas penas crimes, que o <-lito Alvará com
minava {e naó executalfe ; n1andando que
o Corregedor do Crime da repartiçaó da
Rua nova naó procedeífe pela devaífa,
que eitava tir~do em execuçaó delle;
mandei tomar informaçaó pelo De{em
bargador Valentim Gregorio de Refen-
de, Corregedor do Cível da Corte; e pelo
que della conflou, e da repoita, que deu o
dito Provedor, e Corretor dos Seguros,
fendo ouvido,e viita a fórma dos Alvarás,
que ajuntou, paífados Cobre eite particu-
lar: nos quaes {e tem acudido a tudo, e
dado providencia a todas as duvidas, que
{e podiaõ offerecer;e [e deverem obfervar
pontualmente, por do contrario refulta·
rem grandes inconvenientes ao comercio,
e bem publico, e ainda prejuízo ao dito
Provedor, e Corretor,que tem direito ad
quirido nos ditos Alvarás, que Ce naõ de-
vem alterar; Hey por bem, que na fórma
délJes Ce continuem as devaífas; e que ha
vendo duvida,ou contertdas [obre a ob{er
vancia dos Seguros, e .G1tisfaçaõ dos pre..
mios,requeiraõ as partes queixo[as aos Mi·
niíhos, a que tóca, nomeados nos taes AI
varás.E eíl:e Ce cumprirá, como nelle {e có.
têm; e valerá, pofto q{eu effeito haja de
durar mais de hum anno, {em embargo da
Ordenaçaódo Liv.2.Tit.4o.em coptrario.
E pagáraõ-fe de novos Direitos 540. reis,
que f~ çarregáraó ao Tbefoureiro delles

~ ~ ajol
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executivamente,como Fazenda Real, pe- a 22. de Novembro de I6g4.JoCeph Fa
lo l\tliniího, que eu foífe fervido n'omear gundes Bezerra o fez ~fcrever. REY.
para executor deita pena, e para tirar de- ~~

válfa Cí\dªLrtf~S mezes ficando Juiz priva
tivo deita rllateria, para conhecer, e dar
livramento aos culp,!-dos, com inhibiçaó
de todos os mais Julgadores Criminaes ,
e Civeis; ordenando-fe a cItes debaixo
das mefmas penas naõ admittiífem auçaó
alguma em Juizo fem- certidaó do E[
crivaó da Cara dos Seguros, porque con
ftaífe dos Livros foraó feitos nella; pois
fó affi {e poderia evitar eIte damno, pro
cedend?- fe conl toda a fegurança no aju
{lamento dos Seguros; e que eílas penas
fe obfervaífem, affi com os Segurados,co
mo com os Seguradores; me pedia lhe fi
zeífe nlercê conceder Alvará, na fórma
referida. E viito o que allegou, informa
çaó, que fe houve pelo Corregedor do
Crime da Cidade Antonio Rodrigues de
Araujo, e repoita do Procurador da Co
roa, a que fe deu viíla; Hey por bem, que
a pena impoíta ao Segurado comprehen
da aos Seguradores; e cada hum delles fi
que obrigado infllidul1Z, affi o Segurador,
como o Segurado: e que álem defla pena
;pecuniaria, tenhaó dous annos de degredo
para Africa, que nos Alvarás anteceden
tes fe deixava no arbitrio dos Julgadores:
e que os Corretores dos Seguros, e feu
Efcrivaó polfaó denunciar em qualquer
Juizo, por evitar a contenda das jurifdi...
.çoes das Confervatorias dos Efirangeiros;
o que tambem poderá fazer qualquer ou
ira petioa , pelo interelfe, que os mefmos
Alvarás lhe concedem. E mando ao Cor
regedor da repartiçaó da Rua nova, que
com todo o cuidado tire cada anno huma
devalfa {obre 'eíle particular; e mande fi-

·:xar Ediétaes publicos da pena, que de no
vo mando declarar: e -que em nenhum
Juizo {e poífa admittir auçaó {obre mate
fia de Seguros, {em certidaó authentka
de como foi feito na Cafa deUes. E efte
,Alvará fe cumprirá como nelle {e con...
têm; e valerá, PQ{1o que (eu effeito haja
de dürar 111ais de hum anno, fem embargo
da Ordenaçaó do Liv.2. Tit. 40. em con~
,traria. E pagou de novos Direitos quatro

'\ ~entos reis,q {e carreg'áraõ ao Thefoureiro
l1elles afolo 54. do Liv. 3. de rua receita.
Luis Godinho de Niza o fez em Liibo.a

Liv·. III.



ALVARA,
Em quefe determinou fj as primeiras com

pras, e vendas das fazendas, fj Je ajl!fla
repor Mercadores ,jeja'Ó ajl!fiadas pelos
Corretoresj e asJegltJ1das pelas pfrtes.

Liv. das Leys da Chancellarl'a mór,.jot. 19' verf.
Liv. 5.do Defembargo do Pac,o,/ul. 218.
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ajol'74.vérf.do Liv. 3.de fua receita. Luis ánullidade. Porêm as fegundas~coml?ras'f

Godinho de Niza o fez em Li{boa aos 29. e venâas, e as mais, que fe feguirem, ain·
de Outubro de 1688. JofephFagunde ~ da por negocio, poderáó fel' ajufiadas por
Bezerra o fez e[crever. REY. I convençaó [ómente das par ,~inter

vençaó dos Corretores; comb~'1tambemos .
nlefmos ]\tlercadores , e peífoas particula.
res poderá6 comprar para (eu ufo o de
li neceffitarem, fem intervençaó do Cor
retor. E quanto ás compras, e vendas das
madeiras, e geneFos, que fe compraó para
repartir pelos Officios, mantimentos, .e
comefHvcis, Seguros,Cambios, fretamen·
tos de navios, e compra,e venda de Efcra-
vos 7 fazendo-fe fem Corretor, terá lugar
a mefma nullidade ; e no mais fe obferva-
rá o que em cada huma deflas coufas eHá
determinado por Alvarás particulares, e
Pofiuras do Senado da Camara; e os Zan
ganas, que daqui em diante fe intromette:
rem a ajuflar negocios, que confórme eila
ll1inha Refoluçaó fe na6 pódem celebrar
fem intervençaó de Corretor, incorreráõ
nás penas já eilabeleeidas contra el1es,fem
embargo, de que naó palfenl certidoés dos
negocios , que a-juilarem ; oe para melhor
expediça6 do comm'creio, e evitar o pre
juizo, que fe fegne aos homens de nego..
cio da pouca affifi:encia, que os Correto-
res fazem na Praça, fera6 eftes obrigados
ao affiflir nella, ao menos duas horas de
manhãa das nove por diante; e o que fal-
tar ferá fufpenfo do Officio por tempo de
tres mezes pela-primeira vez;e pela fegun:-
da [eis, e pela terceira hum anno ; o que '
executará o Corregedor da Rua nova, a
requerimento de parte, ou de feu Officio.
Pelo que mando ao Regedor da Cafa da
Supplicaça6, Governador da Relaçaó do
Porto, e aos Defembargadores das ditas
Relaçoés, Corregedores do Civel, e da
Rua nova, e aos mais Corregedores" Ou
vidores, Provedores, Juizes, J ufliças, Df·
ficiaes, e pelfoas, cumpraó, e' guardem, e
faça6 inteiramente cumprir,e guardar eile
Alvará, como nelIe fe contêm; e outro·{i
mando ao Defembargador Jofeph Gal
vaó de Lacerda do meu Confelho,e Chan"
cel1ér mór deftes Reynos , e Senhorios, a
faça publicar na Chancellarla, para que
a todos feja -notaria; e enviar logo as co
pias deIla fob meu SeBo, e [eu fignal, a to-. ,1

dos os Corregedores, e Ouvidores das f

Comarcas 1 e aos Ouvidores das Terras
, d~

•

N. 4·EU El·Rey faço Caber aos que eae
° Alvará de Ley virem, que,fendo-me

pre[ente em confultas do Senad() da Ca
mara, Defembargo do Paço, e Confelho
da Fazenda a controveríia, que fe moveo
entre os Corretores do numero, e homens
de negocio, affi Naturaes, como Eílran
geiros, fobre os cafos , em que deviaó, ou
nao, intervir os Corretores; como tam
bem a duvida, que fe moveo [obre fe ha
veren1 de executar nos Zanganos as pe
nas. contra eIles efiabeleddas,por fe intra
nletterem a fazer negocios,que deviao fel'
celebrados por Corretores, fem embargo
de naó palfarem certidoés dos contratos,
que ajuflava6; fobre o que tudo faraó
huns, e outros ouvidos de feu direito: c
,para evitar eflas, e femelhantes conten·
das, que nefla materia pódem fobrevir ao
futuro, conformando-me conl os Alvarás,
e Refoluçoés dos Senhores Reys deíles
Reynos, meus predeceíIores , ° Pofiuras
do Senado da Camara defia Cidade, e
Sentenças já proferidas em fen1elhantes
~uvidas, como tambem com o parecer de
pelfoas doutas, que mandei ouvir fobre
efte particular; Hey por bem, e mando,
que as primeiras compras, e vendas de
quaefquer fazendas, que fe ajuflarem ne-'
fia Cidade, ou fahirem para fóra do Rey
no, e fuas Conquiftas , fendo celebradas
por Mercadores N aturaes, ou Eflrangei
ros, para negocio proprio, ou commifIàõ,
fejao ajufiadas corn intervençaó dos Cor
retores, e fem eIla feráó nuIlas, e de ne
nhum effeito, nem fe poderáõ deduzir em
Juizo as acçoés, Gue deIlas nafcerem, am
como eítá difpoflo no Alvará palfado a
favor do Corretor dos Seguros, cuja dif.:
poíiça6 [e obfervará nefres cafos, e tam
bem como Corretor dos Cambias quanto

-

(
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LXXXVI.TITULO

A L V A R A,
Sohre a meJma materia com accreJcellta

mento das penas.
Liv. das Leys da Chancellada mór, jol. 44, verf.
Liv. 12. da Supplicac;aõ ,foto 26 l.

Ao Livro terceiro das Ordenaçoes, Tit. '9.) e 8ó" 141

dosnon'atarios, aonde os Correg~dores de 28. de Outubro de 171 g., 'para [e nao
n~ó entraõ por correiçaó;e fe regiftará nos admittir em Juizo a.cçaó alguma fobre às
Llvro~ do 1?:,fembargo do Paço , Caf~ da ( Letras de Ca~bi? ' .e feus proteftos , fem
Sl1pph&açaq~ do Porto,aonde femelhates conftar por cerudaó tirada do Livro do
{e coftumatfregil1:ar;e dte proprio fe lança- Corretor delIes, que foraó .negociadas
rá na Torr~ do To~bo. Braz de Oliveira co~ a fua in,tervençaô ; e álem deftas pe
o fez em LIfboa Occldental a 28 .de Outu- nas mcorrera quem pa{far as taes Letras
bro de 17 1"8. Antonio Galvaõ de Caftel- ou as aceitar fem a intervençaó do Cor:
Branco o fez efcrever. REY. retor dos Cambios , na pena do perdimen

to dQ valor das mefmas Letras, na fórma,
e com a applicaçaó ordenada pelo Alvará
de 22. de Novembro de 1684., expedido
a favor do Corretol~ dos Seguros defta Ci
dade; e Hto em -quanto eu o houver por
bem" e.naó mandar o contrario. Pelo que
mando ao Regedor da Cafa da Supplica
çaõ, Governador da Relaçaõ do Porto,
ou a quem {eus cargos fervir, e aos Def..
embargadores das ditas Relaçoés, Corre-o
gedores do Civel, e aos maisJuizes,Jufti-' '
ças, Officiaes,e pdfoas, c-umpraõ, e guar
dem, e façaõ inteiramente cumprir, e
guardar eíl:e Alvará, como nelle fe con
têm; que valerá, pofto que [eu effeito ha
ja de durar mais de hum anno, fem embar
goda Ordenaçaõ Liv.2.Tit. 40. em con- .
trario : e outro-fi mando ao Chancellér
mór deftes mel.lS Reynos, e Senhorios,ou
a quem feu cargo fervir, o faça publicar
na ChanceIlaria; como tambem mando
ao Corregedor do Crime do Bairro da
Rua nova mande fixar Ediél:aes publicas,
porq venha á noticia de todos a pena, que
de novo mando declarar:e efte fe. regiftará
nos Livros do Defembargo .do Paço,Cafa
da Supplicaçaõ,e do Porto,onde femelhan
tes fe coftumaõ regifiar. Dado em Liíboa
Occidétal aos 19 .de Abril de 1728 .REY.,

N. 5' EU EI-Rey faço faber aos que eae
Alvará com força de Ley virem,que

por me reprefentar Luis Pardo de Cafti
lho, Corretor dos Cambios, que fendo
eile Officio creado para com a fua inter
vençaô fe ajuG:arem com a verdade, que
convêm á utilidade publica do Cõmercio,
fe intromettiaô a negociar as Letras de
Cambio varios Zanganos N aturaes, e
Ellrangeiros, fem o temor da pena da Po..
flura da Cidade, e Ley extravagante, que
o prohibe ; qo que reCulta facarem Letras
de grande quantidade os que eftaõ dimi
nutos no credito, por naõ haver noticia
das que te'm palfado: e vifto o mais, que
me conftou por informaçaõ, que mandei
tomar pelo' Corregedor do Civel da Ci
dade ManoeI Gomes de Oliveira, € repo
fia do Procurador da Corôa, e o que fo
bre tudo me confultou a Mefa do Derem
bargo do Paço; Hey por bem refolver
que,ficando em feu vigor a pena da Poftu
ra, e o difpollo pela Ley extravagante

ALVARA,
Em Ef fe ordenafi na'Ô poJJafazer exeCllça'ó

nas efinolas, ~ S.Mage •manda pagar_
Liv.~. das Leys da Torre do Tombo,jot. 134. verf.

~. I.EU EI-Rey faço faber aos que eíle
II Alvará virem, que eu hey ~ por

, bem, e me praz, que nas· efmolas
de cada' dia, que n1ando pagar a algl~ma~

Das execllço'és, que fe fazeln geralnzente pelas fentenças.
Ao §. 23-

peíToas nas obras pias, e em outras partes,
para fua fufientaçao, fe naú poíTa fazer
execuçaô por fianças, ou obrigaçoés, lãl
yo,fe as taes pe{foas particularmente hou
verem obrigad.o, ou dado á ~ança as m~f;
mas efmolas. E efte Alvara fe cumpnra
como nelle fe contêm; e fe pubUcará em
minha Chancellada , e no's mais lugares,
aonde ne.ceífario for, para que venha á

noti.



A L \T A R A,
'Em que fe determina, que os Meirinhos,

ou Alcaides, que penhorarem os Solda
. dos por mandado dos Capitaés das Com

. panhias, llao levem mais que me}o tqfla'Ó
. de cada penhora.

Liv. 3· das Leys da Torre do Tombo, [o!. 154.

E u EI-Rey faço Caber aos que eae N.4'
Alvará virem,que havendo refpeito

ao que me foi propofl:o ácerca do que an
tigamente fe ufava neila Cidade de J~if.

boa', quando nella havi:il Companhias le
vantadas, que os Capitaés, e Officiaes de
cada huma dellas con1 hum Meirinho

_particular do Terço, que fá para e{fe ef
feito tinha vaca, hiaó penhorar aos, Solda
dos, que faltavaõ nas ditas Companhias,
na pena, que lhes .parecia, fem lhes leva
rem falaria de Officiaes da penbora, que
fe lhes fazia, para afli COlU menos mole..
Ria os obrigarelll, e que ora fe fazia pe
lo contrario; porque com notavel mo~e-

{lIa,

E u EI·Rey faço faber aos que eae N'3.
Alvará virem, que eu hey por bem,

e me praz, que nas eíinolas de cada dia,
que eu mando pagar a ~Jgumas pe{foas
nas obras pias, ou em outras partes para
fua fufientaçaõ, fe naó po{fa fazer execu·
çaõ por fianças, ou obrigaçoés algumas,
falvo, fe as ta'es peffoas particularmente
houverem obrigado, ou dado á fiança as
mefmas efmolas. Pelo que lllando ás Ju·
fiiças, e lllais Officiaes, a que o conheci
mento defie pertencer, que affi o façaõ
cumprir, e guardar, fem contradiçaõ al
guma; e para effe effeito Ce publicará eile
em lllinha Chancellarla, e fe regiílará nos
Livros della, e nos Livros dos Rigimen-
tos de minha Fazenda, e mais partes,aon-
de for nece{fario; o qual hey por bem,que
valha, como fe foífe Carta feita em meu
nome, fem elllbargo da Ordenaçaõ em
contrario. Pedro Cardofo o fez em Li{:
boà a 12. de Dezembro de 1623' Diogo
Soares o fez efcrever. . REY.

E u El~Rey faço faber aos que eíle
- meu Alvará virem, que por jufl:os
refpeitos, que· a i{fo me lllovenl, hey por
bem, e me praz, que nas mercês de tenças
de minha Fazenda, Obras pias, e por ef
molas, e outras lllercês , que eu fizer enl .
rertmrieraçaõ de ferviços " me fique fem~

pre lugar, ainda depois de feitas as taes
nlercês, para declarar o que for fervido ú-:
cerca dos crédores das peífoas, a·que fe
fizerem as ditas lllercês , tendo conGdera
çaõ, a que ferá muitas vezes conveniente
que -fe naó façaõ nelIas execuçoés peIas
dividas, que fe deverem a outros crédo
res, e que algumas vezes 'convirá ordenar
eu outra coufa, fic'ando fenlpre em meu
arbítrio fazer niífo a dec1araçaõ', que me
parecer mais conforme a meu [erviço ; o
que affi hey por bem, e mando que fe
cumpra inteiramente; e que efl:e Alvará
fe publique l1a minha ChancelIada, e [e
regiRe nos L~vros das Secretarias deRe
Reyno, e dos Tribunaes delle, e nos das
Caras da Supplicaçaó, e do' Porto, para
em todas as ditas partes fe ter fempre no
ticia defia lllinha declaraçaõ ·geral; e o
proprio fe terá elU rerguardo na Torre do
Tombo; o qual hey por bem, que valhà,
tenha força, e vigor.., como {e foífe Caria
feita em meu nome, por mim affignada, e
fellada com o meu Sello pendente, fenl
embargo da Ordenaçaõ do 2. Liv.Tit·40 •

enl contrario. Marcos_ Caldeira o fez em
Lifboa ~ 17. de Septembro de 1623' Eu,.
~uy Dias de Menezes o fiz efcrever.

REY.

142 Coltecçaõ I. das Leys Extravagantes, /
noticia de ~odos ; e fel~á regUlado nos L~- A L V A R A, ~
vros ,de mmha ~azenda, e aond~ ma.l~ Em que fe determinou que nas pnolas , que
~onvler ; e vale.ra, poíto que [eu effelto ha El-Rey manda pagar,Je J7(!..,o pojJa fazer
Ja de durar maIS de ~unl anno., fe~ em... execuça'Ó porjianças,falvo:;.1~ hVllverem
bargo da ()rdenaçao do 2. Lzv. Tlt. 4°· obrigado as mpnas ejinolas.
em contrario. Cypriano de Figueiredo o .
c L'fb d M d 62 2 LIV. 3' das Leys da Torre do Tombo, [ot. 14 I • verf.
lCZ em 1 oa a 19. e ayo e I J.

E eu Pera Sanches Farinha o fiz e[cre-
ver. REY.

ALVARA,
Em quefe declara, que nas tellças, ejino

las, e mercês, que S. Magejla.de faz, lhe
. ficaráJempre lugar defazer as declara

ço~s , glte lhe parecer, Jobre as execu
çoés, que llellasfizerem os credores.
Liv.). das Leys da Torre do Tombo, [ot. 1)6.

. ..

N.~.

•



,

\
t

-
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fij , e véxaçaõ do pôvo '~hiaõ os Officiaes nhora, vifiQ que ordinariamente as ditas
ças Bandeiras com hum lVIeirinbD, ou AI· penhoras faõ de pouca quantia, e muitas
caide, e feus homens, penhorar a todo o as diligeflcias- , que e·m pouco tenlpo, e
So]d~o , r~ue faltava na Companhia; e . e(pa,ço [e p_9demfazer muitas; álem de [e.
álem da p-tna , em que o penhoravaó lhe rem muitas vezes condemnados, e penho
Jevavaó duzentos, e oitenta reis da dili- rados por m.uy leves caufas, e omiífoés.
gencia,fendo a condemnaçaó algumasve- E aos Alcaides, e Meirinhos, que o con
;les de menos CúnGderaç~ó; O que refulta- trario fizerem mandarei cafljgar, confor
va em mole(Ha, e véxaçaó do pôvo. E me ao exceJTo , que commetterem, como
.(}uerendo eu prover qiílo com renledio, ho ver por meU ferviço. Pelo que mando
de maneira que ce1Tem queixas, e outros ásj l1fliças, a que o conhecimento difl:o
inconvenientes, qlle podem refuitar, e aos pertencer, cumpraõ eile Alvará inteira
ditos Soldados hirem ás Companhias com mente, como nelJe [e contêm ; o qual me
armas,e polvora á{ua vifl:.a; Hey por bem~ praz que vaJha , tenha força, e vigor, co..
que os Alcaides, e Meirinhos,. que de ho- mo {& foífe Carta feita em meu nome,.
je em diahte fizerem penhoras aos ditos [em embargo da Ordenaçaõ do Lh,. '2.

Soldados por mandado, e ordem dos Ca- Tit. 40..~m contrario. Pedro Luis o fez
pita~s das Companhias deíla Cidade, e em LHboa aos 29. de Mayo de 16'26.
mais' Offieiaes da l\1ilicia dellas, lhes naô lVIanoel Fagundes o fez efcrever.
leven1 mais,que meyo toflaõ por cada pe· REY.

Das AJlignaturas.
TI T UL o XCVI. '/

>,
-"'"

RAINIJ_1..

A' Rubricq•

vedares dos ReGduos, e CapelIa,s , Juiz
de Jndia, e Mina, Ouvidor da Alfandega,
e mais l\linifl:ros defla Cidade de igual
graduaçaõ, e alçada, levem a Affignatura
de duzentos re.is das Sentenças definiti
vas, que proferirem, poílo que caibaó na
fua alçada, 0l,.1 fejao de preceito, fendo as
ditas Sentenças de qualidade, que [e de
vaô, ou coflumem extrahir dos proceífos,
e em virtl:1de dellas pa{f.lr mandados de [01..
vendo. E mando que o difi"oflo neíte meú
Alvará [e cümpra inteiramente, e tenha
força de Ley', que paífará pel~ ChanceI
Iada, e valerá, poíto que [eu effeito haja
de durar mais .de hum anno, [em embargo
da Ordenaçaõ Liv.2~ Tit.40. em cont.rª
i-io. Dado eUl Li{boa aos 7. de Outqbro
de 1745.

A L V A R A,
Em queJe declara'Ó as afigl1aturas,que ha'5

de levar os Corregedores, Provedores,
e outros Miniflros.

.Liv. das Leys da Chancellada.mór, fol. 108.

N. I.EU EI-Rey faço Caber aos que eae
meu Alvará vir~m, que fendo-me
pre[~nte que as A-ffignaturas dos

'Corregedores do Civel , e mais Miniflros
00 primeiro Banco defta Cidade fe regula
vaó ainda pela quantia determinada pela
Ordenaçaõ no annO de 159) .,fendo q.co
fiderada a variedade dos tempos, e levan
tamento ~.a moeda, poRo que muito [e
accre[ce!ltalfe, na5 igu~lariaó ao que im;
portavaó no tempo, em que a Ordenaçao
lls taxou; Hey por bem, que 'os' ditos Cor·
regedores do Cível, e os do Crime, Pro-

'. ,,; \ '. \

.-.
't-,": .

~, L",~·.•.

F :~·I M.
Da.Collecçaó I. das Leys

Extravàganteso
·COLLEC:.
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.c oL L' E C.~ A::O
DOS,

DECRETOS,
'...E CA-, R TA. S, .

Qu.eje tem expedido, para ogoverno da]ufliça,def ~

de oanno de 1603., em que fe pllhlicou a nova
compi/açaõ da9 Ordenaçoes do Reyno,

. ',até o prefente atino de 1747. .'
, ~

NOVA t.A.DDIÇAO.
, AO

, ,.

L IVR: O . III.
, " . ~

·DAS ORDENAC,üES.
,,' TI' T "U L O I. '

r

" 'Das ',citaçoés J e como haó de ler feitas.

Ao §. 2.

T I T U L O XIX. ~
Do Regimen.to das 4udiencias. ' :

A' Rubrica.,

D E C R E T' 0,
Em gllefi determina gue os"/yJinjflros , gue

fazem audiencias, devem faze-las :~O$,

dias, em gueJe cqJluma'Ófazer.
Liv. 10. daSupplicól.Gaõ, [vi. 66. vere

por diante. ' LHboa 13. de Septembro
de 1652. Com Ruhrica de S. 'Magtfiade...

ARA m,elhor adm.inilhacaC>
daJuíliça, houve por b"em'
de" refolver que no caCo,
em que os ConCervadores
tratarenl de avocar a ,fi as
culpas .dos Soldados, bnaó

, façaâ,;,'paifando Mandados O Rdene o Regedo1""da Cara daNo ~J'
ao~ Efcrhúiés:'de1l~s; fe.na6 p~.r Precato- ' Supplicaça,6 aos' Miniílros de
rl0s,que fallem com' osJulg~dore.s. N efia . ,Jufliça, que te'm cargo de fazer
conformIdade ordenará <rRegedor da Ca- ' , audienda nos lugares para elfe effeito de..
fa, di Supplicaçaõ que fe' pratique daqui ftinad()~ 1 a naô, de,i'ie,m de fazer, quanio

',' ...or
~ • • I.

, ,

, DEC.RETO,
Em glleJe declarou que os Confervadores

',' ,d~vem avocar as canjas dos Soldados
. por Carta p~e'cat(Jria, e llaó pelo modo
, deptYJar Mandados aos Eftrivaés.
. , Liv.lo.daSupplicaGaÕ,/ot··55·

.
N ltl1.I.

•

-
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TI T U L Q XXI.'
!Jas .fufpeiçoés póftas aos Julgad.

Ao §. 5,
• J.

DECRETO, ..
Em'-tjue Je det~rl11inou fi naô- il1tim'!ffem

fi!fPeiçoés aos Defembargadores 110 ca
minho, quando.vem-para a Relaç{l~, nem
na ifca,das. del(a, quando çntr..arem.

Liv. 10. '~a Supp1icasaú ,fot. 31.

C A R TA,.
Em queft determinou 1Za~ pudejJem. fir re·

cl1ados os Milliftros dos Tribunaes por
coz1as, que nellesfallem.

Liv. 7, da Supplica<;aõ ,foto zz6.

A'.. O primeiro dia do mez de Mar- N. I.

ço de 1650' annos na Relaça5, .
mandou o Conde de Aveiras,

Regedor daJuíliçá, (e pufeifeni Ediél:os~
para que nenhuma peifoa, de qualquer

.qualidade que folfe , intimalfe fufpeiçoés
a nenhum Defembargador, quando vielfe
para a Relaçaó ,- nem nas efcadas da Re':'
laçaõ, fob pena de prifa5, e de vinte cru.
zados para as defpefas da-Relaça5 ; e fé
pufeífem Editl:os nas portas da Audiencia,
e na Relaçaõ. Affi [e fizerao, e fixáraõ
em 3'. de Março de r650; annos. Antonio
Thomás, Guarda mór da Relaçaõ o eC-..
-creVl.

XX.'··TI T U·'L·Q
• 'I. .'

j Da ordeln do Juizo nos feitos'
:-' Cíveis.

. :~.o §. 45.

,_ .C A R T A;
Em que fe mandou obJervar ir. diJpqfiçdô ae
. fia ·OrdeJ1açao contra os Advogados, que

dilatava~ os feitos, l1aô os dando (lOS ter..
-. :mos, que lhes fa~ '!flignados. ,

Liv. 9. da Supp1icasaõ , foto -:.64' verf.

- ,

Ao Livro.teré'efro das 'Ordenaçoê'i,~ Tit. 2o,',ê~ I;
for- ltiló, exc'eptos os dias; que forem

~Il~~né1os de guarda, por quanto nOR feriá..
do , pofl:o que neBes fe na5 abra5 os Tri-

· . bunaes,. 'quer~ que haja, audíendas, e fe
dê expêtliel..lte aos proceífos, e defpachem
as partes; porque tenho por mayor incon
veniente para ~Ilas dilatar-lhes o requeri..
m.ento, qúe, faltar na obfervancia dos dias,
a que o refpeito da Igreja não obriga a
abíl:er. do trabalho.. Alcantara 20·. de
Mayo>i~654· Com Rttbrica de Sua Ma.
ge.fiade.

J

N. r"HAvendOVifl:O Oque.oBifpoRe..
gedor me reprefentou fobre a

- dilaçaõ, que ha nas'-caufas, que
correm na Cafa da Supplicaça5, e mais
Juizos,.e o que.niífo padece'o governo da
Juíliça , fendo'grande o concur[o d.e Liti
gantes, que acodem a pedir remedIo, para
fe evitaren1 dIas dilaçoés; e'nc'amillhadas
pelos Advogados, hindo os feitos a leu TEndo entendido que algumas vezes .'
··poder, naõ os dando nos termos, que lhes cofl:~maõ fel' recufados de fufpeitos -
fúJ.affignalados,refultando grandes incon: . os }y1iniílros dos Tribunae's deLfe Reyno,'

..·venielltes, e oprelfoés de fe na5 ter muitó fundando-fe as llifpeiçoés em materia ,
.·tento na obfervancia do que difpôem a qU€ por razaó qe fens' OffiCios tratao·ne1.

Ordenaçaõ do Liv'3 .Tit.20.§.45'; agra.. les; e porque iflo he de.grande incon\·e..
decendo muito ao Bifpo Regedor o cui- niente, e contra a liberdade, e audorid 
dado, e zelo, com que efl:á neftas contas, de, c0!11 que he razaó,. qne os ditos. [it~

lhe ordeno, e encarregô que faça cumprir 11ros rocedaõ; Hcy por m'eu [el'Vlço e
· inteiramente o que pela ditá Ordenaça5 , mando que daqui cm diante na5 fe'lhes

Leys, Regimentos, Ordens, e eflilos eíli:' POffilt> intentar fufpeiçoé ~ fundadas nas
ver difpoHo ; advertindo ifl:o enl l\le[ã nlateria, qu tratarem,e pra i (!rem,exer
grande, e·a todos osJ ulgadores, a qper:' citaI do (eus O.Ricia nos Coüfelbos) e
tencerem,procurando por todos os me os Tribuna-es, em que íl r eUl; mas que fó
poffiveis 'que fe atalhem dilaçoés; pois nlente poilàô [er r cuf: do pela coufa
eflá vifl:o,qlle dellas procedem os damnos, que nelles praticar m fóra do negoci ,
CJlle.padece a J ufl:iça. Lifboa 16 .de Mayo fendo merecedore diffi OUl de laraçaó,

· de 1640.' , . 'que ainda as taes fufpei o-é fe tlaó pode-
" . -. :.' . ..MARGARIDA ~::. ráô ilitenta-rJ fenl a commlJIll . prim irQ

.. :. Liv. III. T co •
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Que naQ julgue Julga40r e:rCr

'. ,: ", AC? princi'pio•.

·C A. R TA,
;em· q(le fe ord~/z.oll que os ConJelheiros, e
. 'frlilZiftros naó pf.ldifeill dar voto nos lei.
'tos de. fellS par.elttes.· E na. pertença'Ó,de.
ilJlgm71 Oficio deve. votar primeiro. o·Mi·
/liflro parente, eJafiir para fora. .

Li",. y:da süp~lfçasaõ, 101:. :171. verf.

J4Ó Coll.ecçaõ II; dos Dc1cretos, e·Cartas7'

com a pelroa, qu~ dliver no governo def-. pa.rentes i refolvi o fegttinte: Que tnd
{e Reyrio ;' e que (em licença (.uà náó po- ,qNéJ.Ut;Q for .de pa!'~es [e vo.te ,{em ~6n

(Jeráó (er nellas tefiemunhas os outros .os par,t?ntes dos pertendentes, no grau de
J\{inifires, que a:llillirem .no~ ,di.tos Tribu- pays, GJhos, netos, e todos s defcedentes
naes; do qme pareceo avifar-vos, para q por linha reéta;umãos,prinlo Gom irmãos,
o tenhais entendido, e ordeneis que fe fobdnh@s, filhos de primos. com irmãos, e
executepontuaimente.Chrfftovaó Soares. tiosnefte gráo~ e quando fe nomear paren--

Em carta de Sua Magfjlaik c/e 2. de te de algum MinHl:ro, qu~ rw6 feja perfo
Agoflo de 1611. tendente, para algum OffiClO ,', ou nego.

~io , que lhe toque, logo que o tal for no~
Ao. §. ~g. meado vote o Mibifiro pare~te,ainda que

DE. C R E T O 1 lhe naô toque por ordem, e fe faya; e ifto
Em 'l]lle fi determ.inoll l1ao pud'!JfemJer re- mefmo fe faça en1 todos os demais, que;

cufados de fi1peitos os }J.xeclltore~ de quaildo hája parente de Minifiro perten-
. mera .jaélo. '. ,,' dente, naó fe ache o tal Minifiro na pro-

.- L1V. IZ•. da Suppllcac;ao? foto 166. pafiçaô, nem nó votar do negocio; e ifto
meímo fe hã de entend~r , fempre q:ue fe
faça cargo, OQ em negocio de Officio, ou
das partes, ao parente ~e qualquer lVlini
firo; que em todas as materias de Officio,
fem refervar nenhuma, que tocar a paren
te nos ditos gráos, fe ]evaráó os defpa
chos, para que os proveja o parente, e yo·
te o que fe offerecer de meu ferviço ;'. re··
fervando aquelles papeis, cartas, ou,peti
çoés, que, ainda qfejaô de Officio, olhaó
a condem'nar,- ou cen[urar acçoés. de pa
rente; porque defies naó ha de ter noticia
alguma o .Minifho parente;e Hl:o tudo an~ .
tes,. e depois no, votar-fe no Confelho/em
que fe lhe dê noticia do que na materia ft1
houver refoluto,- QU votad.o ;. e o voto,. ou
votos fingulares ~ que Ce tomarem deRa
maneira,- os rubricará o MinittrQ parente
enl papel á parte;e ene fc metterá na Con·
Culta tambem de per fi; e os parentes ditos
naó rubricarâõ as Confllltas. nos Tdbu~

naes; porque naô tomem noticia do que
fe houver votado; porêm nos Tribunaes
fe poderáo ver os votos dos· parentes, p0r
.que fe naô perca nelles a luz', que pódem
dar feus pareceres; e para Hlo fefá .bem,
que fe tomem anfes, fempre que Ce po1fa:•
Que fe naô propOlilha nenhum lVliniílro' a
outro, nomeaod()-o e:nlJ?articular,para n~
nhum cargo1J fenaó com generalidade,. di
~e,nd(J qu.e os· Miniílros da~queUe Tribu,,:
Jilal l qeu f.\,11gar por mais: a plopoíitO' par~
o; tal cargo; fe· me propô em ; e tambern f~

.haô de 'co'mFrehelld\er aos gráos de pa~t:n...
tefcQ acima íignalado,ou: de qualq:u.e.r,qu.c
o tiver pelas varo111as , de maneira. que~ .'
naó ,ba.· de a~har o l\L~nifiro parente ~m

. ' .' suaI..

". :: .... TIT.ULO. XXIV.

N. I. 'PElos, inconvenientes,.qCe,leglJem',
. . - de qtl~ os Confelheiros·, e. Mini~

: ros. Ce·achem. tl.Q~ Conklhos- ,. e r

~ribupaes "Q1l31ldo Ce dêm~ deípachQs dQ~

•

. M. 3.F-Ui infQrmado que ,. proc€dendo o
. Executor do Confelho Ultramarino
çontra os bens de ManoeI MUllhos Barre
to, como· fiador de lYtanoeI Fernandes,de.
vedar á minha Fazenda 'pela repartiçaó
.do me(mo Confelho , o dito ManoeI Mu
~hoso averbára de fufpeito perante oJuiz
~a Chancellaria ,para com· efie pretexto
fazer parar a execuçaó; eporque efie pro
cedimento he injuílo , contra a Ley , que
prohibe ferem recufados os Executores
merifizéli, Hey por bem declarar por nul.

. la a mefma fufpeiçaó. O Çhantellér da
Caf'l da Supplicaçaô, que ferve de Reg~
dor, o tenha affi entendido, ordenando
ao· Juiz da Chancellaria fe abílenha do
procedimen~o referido. Liíboa Occiden
tal a 3I .de Outubro de 17) I. annos. Com

_. Rubrica de Sua Map"çfiade.
. ,.. b

-
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N.a. OAreis a Ordem, que convenha, para
que no Confelho de Eílado, e nos

mais Tribunaes deífa Cidade fe guardem
pontualmente as que faó dadas en1 razaó,
de naó ferem prefentes os Confelheiros,
quando fe tratar,e votar algum negocio,q
loque a algüma peífoa,de que fejaõ paren
tes emgráo prohibido. Chriflova~Soares.

Em Carta de Sua MagtI/lade de 9. de
Novembro de 1629.

POr fer informado que no provimen- N.~.

to, que por Acordaó da Relaçaó fe-
deu a Antonio Antunes Efparteiro no ag"
gravo, que interpôs de o Juiz da India, e
Mina., o obrigar á prifaó pela denuncia-
çaó, que contra elle deu o Promotor, e
Procurador geral'dos ReGduos, e Capti
vos,fora o Promotor condemnado nas cu-
fias, efl:ando reColuto por Carta de 7, de
Novembro de 1600. que o dito Promotor·
naó deve fel' condemnado em cuílas, fui
fervido re[olver que a condemnaçaõ, fei..
ta ao Promotor, fe naó execute; e que
eílando cobrada, fe lhe reílitua. O Con..
de Regedor o tenha am entendido, e fa-'
ça cumprir a Refoluçaõ do anno de 1600.,

de que vai inclu{a a copia nefie'Decreto;
e que fe regifl:e na Relaçaó, para nao vir
mais em duvida. Liíboa) L de Agorro
de 1695 .Com Rubrica de Sua Mageftaae~

LXVII..TITULO
,,~

Da condemnaçao das cuftas.

Ao §. ~.

DECRETO,
Em que fe determinou gue oPromotor dos

R'!flduos, e Captivos llao pudtjJefer COIl

demnado em clfjla•.
Liv. 1 r. da Supp1icasaú , for. IZ.

·Ao Livro terceiro das 'Ordenaçoés, Tit. 24.67" e 96. Í47
qualquer gráo que feja, por fua varonia nellas a ganhar o premio do Regimento,
'do 'pertendente, ou de cujos defpachos fe [em receyo das cuílas : e o Pron10tor naó

. m.Neíla conformidade ordenareis que ten,l efie premio, e fóm~nte fe lhe conta
'fe proceda com todos os Concelhos,e Tri- falário,como Advogado; e eGe vença, f>U;.

·bunae~.deíltrt Reyno. Chrifiovaô Soares. feja vencido nas caufas.Chrifiovaô Soares.
Em Carta de Sua Magdfade de 7. de Em Carta de Sua Magfjlade de 7, de

Septembro de 1627. Novembro de 1600.

",CARTA, DECRETO, .
. Em'9ue fe faz a mifma rec'Ómeltdaça'Ó. Sobre a l1uljina materia, em gue fi rec'Ó...

Liv, 9. da Supplicac;aú ,[01.187' verf. m~nda a obJervallcia da Carta acima .
Liv. 1 r. da Supplicac;aú ,[ot. u.

•

-,

DECRETO,
Em queJe declára'Ô as AjJjgllatllras,que ae.

vem levar os lvrinjfiros j e iJ!.flrucçaô do
Secretario das Mercês Jobre a ·ol?ftr-
vallcfa do mejmo Decreto. ~

Liv. I I. da Supplicac;aú, [v!. z49'

~""---..-.-..
TITULO XCVI.

Das Affignaturas.
A' Rubrica.

SEndo informado que 0; MinHlro;} N.Io

da CaG'\ da Supplicaçao , que era~

faltos de bens patrimoniaes, vivia~'

com aperto, e que para a fua congrua fu..
fientaçaó lhes naú podiaô bailar os orde
nados, e e.molumentos, que lhes foraó ta..J
xados em differentes tempos; e porque n~
prefente, a l'efpeito da careftia de todos os

T 2 generos,

N.I.D Iz Sua Mageíl-ade que vio oito
Confultas da lY[efa da Confcié
cia, -e na que trata do·Promo

tor, e Procúradores dos Refiduos, parece
a Sua Mageitade que, como os Procura
dores dos feus feitos, e o-s Promotores,naó
fao coudemnados enl cufl:as 1 como fe diz
riella, o naó deve fer o Pronlotor dos,Re
ftduos; mas naó parece a Sua Magefl:ade
o mefmo nos Procuradores, ou Sollicita
cores. A razaõ de difFerença diz Sua Ma
geilade que he; porque efl:es pelo Regi
mento. d' EI-Rey Dom Manoel, que eílá,.
em Gloria, tem;a quarentena, e a quinta
parte das caufas, que vencem, confórme
a differença, que fez o mefmo Regimen
to; e pelo Regiméto novo tem o oitavo:e
fe naó forenl condemnados nas cuflas das
demandas, que injuflamente fizerem,conl
facilidade fe nloveráô a as fazer ,·pois vaó

; Liv. III.

. ,
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14~ CoUecçaó II. dos Decretos, eCartas.
generos, Ce fazia necelfari<? dar algum,a ras:* e cada hum dos dous Mini{lros a.~l1n4Li . l.

providenda nefia materia'; e tendo confi- tos outra tanta quantia, como a que fe ac.1
Jt, 6.

deraçaõ a fe acharem exhauftas ,. e empe- crefcenta. E para fe evitar todo o.e l_l'~~~~:
nhadas as minhas rendas Reaes, por occa· raço, e confuf.1ó, que pudeífe hav~r na re. ~1 :rz• "

fiaõ das guerras, e outras neceffidades pu- . partiçaó, e diílribuiçaõ das ditas Ai, 19na" n~n:~: .
blicas, e a naó poder fahir ddlas o accre- turas, que fe ha~ de repartir. no fiI? de to
{centamento dos ordenados, que feria ju- dos os mezes , fe obferyará a inílrucçaõ,
fio tiveifem os Minifiros de hum Tfibu- que mandei fazer, affignada por Bartholo-
naI, que he o principal d~ adminiílraçaõ meu de SOUfil Mexia do meu ConCelho, e
da J ufliça ; e tendo tam~em refpeito ao meu Secretari9 do Expedierite,e Mercês;
<}ue fobre efla materia me fez prefel te o que quero fe cumJXa, e valha, como parte
Birpo Regedor; Hey por bem, que daqui deíl:e Decreto. O Bifpo Regedo~ o tenha -
em diante fe accrefcentem as Affignatu~as affi entendi,do, e o dê á execu~aõ. Lir-
aos Miniílros da Cafa da Supplica~aó .f6· boa 22. de Março de 1714; Com Rub6ca
mente na f6rma feguinte: .' de Sua Mag#ade.
. Os Defembargadores dos Aggnrvos le·

varáó a Affignatura,que lhes pertence dos Illfirucçao do Secretatio d4s Metcês mell~

feitos, que lhes forem diílribuidos, como cioJÍada no Decreto acima.
primeiros Juizes;e amétade da mefma Af..
fignatura levaráô, os dous Defembargado- O Decreto de 22. de l\tlarço d~{le an·
res, que Ce lhes feguirem ~ por fegundo, e no, pelo qual Sua Mageílade, que
terceiro Juiz; e paífando o feito a quarto, Deos guarde, mandou fe accrefcentaífem
ou quinto, ou maisJuizes,os que o forem, as Affignaturas dos MinHhos da Çafa da.
naó levaráã Affignatura:e affi teráó enten- Supplicaçaô,para que com mais dle emo
dido as partes, .qa haó de pagar;e que fó· lumento fe fuppriífe a limitaçaó dos feus
mente J1caó obrigadas a fatísL'lzer com o ordenados, vifio fe acharem as Rendas
dobro da Affignat,ura do que' atégora per- Reaes taó exhauílas,que naõ permittiaõ o
~ncia 'aos Defembargadores dós Aggra- accrefcentarem-fe, he o mefmo Senhor
vos. E pelo que pertence ás Affignaturas fervido {e entenda, e ponl~a em pratica na
<losJuizes dos feitos da Coroa, c Fazen· fórma feguinte,: :. ,
da, Corregedores do Çrime· da Corte, Pelo que pertence á MeCa dç.s,Aggra
Juizes dos feitos da -Fazenda, dás Execu- vos, para fe.evitar todo o embaraço, e in
çoés dos Cont-os , Juizes das caufas da decencia, que refultaria de fe palrarem os
Mifericordia, e dél: Chancellada, Ouvi- feitos de huns Miniílros para outros, e ao
. ores Get:~es do Crime;Hey por bem,que J?lefmo tempo fazerem-fe .(eflando em der·
. ada hum- dos ditos Relatores leve de Af- pacho) entregas das Affignaturas,que lhes
fignatura mais amétade do que atégora tocaifem, como fegundos, ou terceiros
lhe era concedido nos feitos, de que eraó Juizes, he Sua Mageflade fervido' que o
R datares; e outra tanta quantia, como a primeiro Juiz da caufa , que lhe for difiri
accrefcentada,levaráõ os dous J uizes,que' buida, leve a Affignatura, que lhe t6ca : e
lhe forem Adjuntos:e quando fucceda que a meya Affignàtura dos dous J uizes,a qué
por caufa de empates fe nomêem mais por fegundo, e terceiro ha de paifar o fei
Juizes, naõ v.enceráó Affignaturá.- "Os que to; porque por efie modo, e p~la diflribui
accrefcerem., na ~efma f6rma, que fica çaó dos mefmos feitos ficaó todos igual~-;

determinado ·'.co·m os Defembargadores dos no emolumento das Affignattir~s;com

dos Aggravos.E porque o lt~gar de Chan. decIaraçaó, que.nos feitos, q~le Ce vence~
cellér da Cara da Supplicaça'Õ , por fer Q por dous J uiz~s , naó feráõ a_.~ partes obn
mais graduado·da me(ma CaCa, deve par.." gad~s a contripuir mais, q~e ~om ~ ,~~;
ticipar o accr~fcentameiúo das A~gl1atu~ gnatura,que pela Ley de~e levar o pr~e~
ras, 'ordeno que nas caufas das fllfpeiçoés f 1"0Juiz, e amét;ade ~a affignatura, que fi~
que houver de julgar, leve Affignaturas' ca pertencendo'ao tegundo; e fu~ced~nd<1
eom accpefcentamento da amétade do • paífar a terceiro, quarto, ou maIS JUl~es, ~'

que lhe pertencia pela Ler ~as..Affignatu~ nem por' e'ífa ca.ufa feráõ as partes obnga'\'
'" '.' . ' das

•



.Ao Livro terceiro das Orde~açoês" Tit.96. 149'
das a contribuir com outras Affigna~t1ras: ~ humà folha para ~fie éffeito; cçrefcentan

__...,.e iUo me[nlo (e praticará nas caufas, que' do-fe fempte (álern dos Defembargadores,
(J . ua natureza fe vencem por tres ; pOl;:- que houver na CaCa) hum quinbaõ mais,
"que. paífando a mais, do nle[mo nlodo naõ qu~.~a de pertencer aos dou~ DHhibuido..
J~var~ Affignatutas-às maisJuizes. Todos res pelo trabaJho, que;ihes accrefceo de
o"s Juizes Rehttores da CaL1. da Supplica- ferem recebedores das ditas A(fignaturas;
çaó, quando fe lhes fizc:rem os feitos con- de maneira qtÍe o~ dous Difhibuidores
duros, levaráõ as Affignaturas ,. qu~ pelo haõ de entrar na repartiçaó deJIas , cada
dito Decrito lhes ficaó pertencendo, que hunl com amétade do que couber a hum
he amétade mais,.do.que '!tégora levávaõ; l?efe~bargãdor ; porêm nefia repartiçaó
e fet~õ as partes obrigadas a" contribuir naõ -t/entraráõ os Defembargadores Extra..
para dous Adjuntos com outra tãta quan- vagàntes, que por mai~- de hU,m mez eíH
tia, como a que levar o Juiz Relator;com Y~renl Qccupados em alguma ferventia
declataçaó,que a Affignatura,que fica per- dos lugares da C~fa; porque o emolu
t~nçendo .aQs dousJuizes Adjuntos;[e ha nlento, que háó de ter na dita ferventia,
õe entregar logo, quando· fe difiribuir o .lhes ftipprirá o que na repartiçaõ das Affi·
feito, ao Difl:ribuidor ; que ter~ hum Li- gnaturas dos Defe':11bargadores Extrava
vro feparado, e rubricadó por hum Miili· . gantes lhes poaia tocar.
firo da CaCa da Supplicaçaõ , em que car-, E porque a Real intençaó de Sua Ma
reg~e as ditas Affignaturas ; -.e ~o mefmo geRade foi-fo~s:orrer coju o emo!ul11ento
feito fará declaraçaõ a que folhas do dito. das Affignaturas ao cOlflmum dos lVIíni
Livro ficaõ carregadas, e fem efia deda- firos da Cafá da Suppli~açaõ, e na _conu
rasaó Ce nªõ proporá, nem tomará conhe- deraçaõ de que os Defeinbargad'ores dos
cimento de. ~aufa alguma;o que ficará por Aggravos,. e t~dos osJuizes ~elatoresfi..
conta do cuidado dos Juizes Relatores. caó com o PQffivel ac.creíCentamento,e f6
E porqtie algumas Cartas de feguro, e li- os. Defembargadores Extravagantes,fobre
vramentos, que emâna6 de devaífas, em terem menos ordenado, pouco foccorri
que houve mayor numero de pronuncia- dos; he fervido-, que tambem nas caufas
dos, nau cofiumaó hir ·á dHlribuiçao; he ce reviRas contribuaó as partes para dous
Sua l\tlagêfiade fervido que daqui em Adjuntos, com outra tanta Affignatura,
diante fe naó expidaó Cartas de feguro, como levarem-os Juizes Relatores dellas;
nem livramentos alguns, fem que primeiro e que as efpórtulas de dousJuizes A.djun
yaó á diílribuiçaõ,para o effeito de fe pa- tos ( que naó faó ce~tos ) das Capellas da
garem as Affignatllras , que ficaõ perten- Corôa, fe entreguem a hum dos DiRribui.
,tendo aos Juizes .Adj untos, que fe haó de dores da Cafa , para que affi poífa crefcer
regular pela q'levarem osJuizes Relato- a'repartiçaõ, que fe há de fazer com o
res, para entregarel11. .ao Diflribuidor' outra Defembàrgadores Extravagantes; e o Ef..
tanta quantia, qtie.f.~na~ poderfexceder, crivaõ d_as .ditas Capellas, quando fizer
fem -ef!lbargo" de que a ~caufa p~r rua na- ehtrega das ditas~efpórtulas, a rá carre..
t\lreza feja 'd~': màyor numero' deJuiZes. gar em receita_a hum dos ditos Difi:ribui-

No fim de cada mez :péve o Regedor dores;e oa~Qüral11ento das efpórtulas dos
oa Cafa da Sup.plicaçaõ no~e~r hum Dei: feitos das ditas C'apellas da Coro_a, fê fará
embarg~do12 , que lhe pà~ecer\ para qu_e pelos Defembargadores dos Aggt11 os
com Os'DHhíbu~dbres êonfi~~ o Liv"ro da ~ais antigos, que houverem na C Ca a
<ii{hibuiçaó~ com o da recéita das Affigna- Supplicaçaó , ainda que por terem paífa.
~uras , que ficaó pertencendo aos Juizes do a outros lugares, naó fejaõ aétualmen
Adjuntos>; e a fonnTIa; que produzirem fe 'te Defembargadores' de Aggra o . LiÇ.

,.l:a de r~partir com ígual~ade peJos Def- -boa 29. de ia o de 1714- Bartholome'
embãrgadores Extravagant~s, fazendo-fe de Soufa ena.

.. ,F °1 M .
. Da C.o/lecçàõ II. dos Decretos, e Cartas.
. ~ ÇOLLEC

..
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COLLECGAO III.'
. ])OS

·A S S -EN TO'S
DA CASA

. ~

DA SUP.PLICA~AO,
E DA RELAÇAÕ. DO PORTO;

QJle fe tem feito de/de o anno de 160;., ent que fe publicou, a nov~

compilaçaó das Orderiaçoés, até oprefente anno de 1747.. :
c.......

NOVA ADDIÇAO
. AO

.·LIVRO TIl.
e:....

DAS ORDENAC,üES.
T' I. T U L O V.

I

l

Dos que póde111 trazer [eus Contendores á Corte por- raz(ló eYc:
. . ,

Ao §. j;

A S S E N TO; pezMoniz. Luis de·Bailo de Brito. Diniz
Em r;fi 1·e:folveo ~,para e}feko de traze~em de Mello. Jeronymo Cabral. André' de
. Jeus Contendores áCorte,Je na'Ó entédem lVlello. Miguel de Barreira. Mendo da
p~rpeJfoas .MiJeraveis os Reügiofos Mé. Motta. Fernam Cabral. O Dor. Gonçalo
dlctmtes,atnda iJ tenha'Ó bens em cômum. Gil Coelho. Belchior Pimenta.

Liv. 8. aliás Liv. V erd~ da SupplícaCjaõ, fvl. 136. ver!:

EM 18. do mez deJunho de 162~. N.I;
. em Mefa grande diante o sor.

. Regedor Manoel de Vafc?nceI-
]Og, fendo póila duvida, Ce .o~ OU~ld~~e.s ,'- ·
dos Dbnatados pódem admlttIrartlgos de

Nova

Da ordem do Juizo nosfeitos Civeis.~

Ao §. 2g.

A S S E N' T 0,
Em que Je reJolveo que os Ouviáores dos

Donatarios iza'Ó podia'Ó admittir artigos
. áe Novaraza'Ó.

Liv. 8. ali~s Liv.Verde da Supplica'1aú l foI; 154· .

~ Num. I . OS 7. dias do mez de
Abril de 16°7. Ce af..
{entou emMefa grã..
de perante o sor .Re..
gedor, D. Diogo de
Calho , pelos Def·
embargadores,abaixo

~ffignados,q os Religiofos Mendicantes;q
tem bens em cómum fe naó pevem haver
por Miferaveis,para effeito de trazeré feus
Contendores á Corte; o qhe conforme ao
ERilo praticado muitas vezes nefta Rela
çaó em cafos femelllantes. °R.ege'dor.
Franci~o RebelIo. Gafpar da Cofia Lei .
taõ.Dom Francifco de Sande.Alv'aro Lo..

TlTULO xx.

r
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Ao §. 47.

ASSEN'TO,
.Em lJueJe rifolveo gue a difpcjiça'Ó da Or

deuaçaô Liv. 3. Tit. 20. §. 47. tamhem
tinha lugar no Juiz, que deJpacha na
Relaça'Ó com Adjuntos por c01J11l1jJfaô.

Liv.Verde,aliás 8. cL1. Supplicasaó, foI. 152.

A' OS 5· dias ~o mez de No~embro do N. 4·
a11l10 de 1610.' em Mefa grande

diante do' sor. Regedor Manoel de \7af
conceBos fe pôz em duvida, fe a Ordena~

çaó .doLiv. 3. Tit"'T~. §. 47· ,:em que te
difpoern que oJulgador, que em Relaçaõ
ha. de defpachar com Adjuntos' a caufa-fi.'
nalmente ,'por fi fó em~ atidiencía defira'
com a-s'interIocutorias de fe~cence'dereml
ã8 parte~ dilaço"ês para cen~ legNas',' Olt'

mais, ou pa~a fóra do-Re'y,no., h~f\Zeda:dl:a .
Orc\ena~~ • j

Ao Livro. terceiro das qr4enaçoés , T.it. 20. 'I;~

,NQva razal'J 110 'cafó de appellaçaó., ou Ce concellos Regedor, fobre a _duvr,~a,. que fi
'{lo he fó concedido ás Relaço€s r. Aífen.. moveo fobre o enten.dimento da Or:di.

.. t, .:fe pela mayor p?rte dos·Defembarga- Liv. 3. Tit. 2.0. §. 4~. fe a parte, que,ag~.
do~abaixoaffignados, que fómerite nas grava' por petiçaó, a que a .dita Ord~na~ ..
Relaçoés fe podem admiuir os ditos arti· çaó concede déz dias para j"untar aos au,.
gos, e naõ noJuizo dás ditos Ouvidores, tos a petiçaõ , he obrigada dentro. no ter...
conforme a.Ordenaçaó dá Reyno. E por mo dos mefmos dez dias a trazer os autos.
FÚ10 vir rW.iis em duvida, fe efcreveo efl:e, á Relaçaó, ou fe fatisfaz com juntar a di- I

Alfento no dia ut fupro .. O Regedor. ta petiçaõ fómente? E pareceo que a par·
Goro.çalo de Soufa. Pimenta. Francifco de te, Wle aggrava por petiça6 , he obrigado
Brito. Fialho. Fonfecà. Brandaõ. CabraL a aggravar do defpacho dentro em de~.
Pinheiro. Miguel de Ban·~ira. Cufiodio dias; e depois de ter aggravado dentro em
.de figueiredo.Gabriel Péreira de Calho. dez feguintes ao dia,que aggravou,ajuntar

. , a petiçaõ aos autos na maó do Efcrivaó.;~,

Ao §. 46. dentro nelles mefmos fazer, as diligencias
neceifarias, para que os autos feja6 trazi-

.A. S S E N T. O, ..J , R l ~ Ir. d H Cc ~
\IOS a e açao; e que pana os e' es, e na~.

Em fíJe refolveo fí os aggravos Je devE in. conheça do dito aggravo; é que fendo ca-
tc-rpôr no audiencia,jalvojejordepreJo, fo,que haja algum legitimoimpedimento~
e lla'Ó houver audiencia j por ã enta'Ó re L E" ~ d

1 r para fe'naó lazer, o lcrivao os autos,
poderá aggravar em caJa do Julgador. quando o.s fizer condufos áRelaça6., fa~

Liv.Verde aliás 8. da SupplicaSll,Ó ,jot. IS I. ça termo do dia, em que vaó condufos, e
nelle declarará as caufas do impedimento,
efpecialmente declarando as qualidades
<Ielle, e'naõ por palavras geraes: declaran
do outro-h o dia, em que o entregou na
Relaçaõ. E aillgnáraõ com o dito sor.
Regedor. Liíbo,a 20. de AgoRo de 1622.

O Regedor. Francifco de Brito. Cabral..
Gabriel Pereira. Tbomé Pinheiro da Vei
ga. Gonçalo de Soufa. Manoel Alvares
de Carvalho. Manoel Coutinho de Ca..
frel-Branco. Fonfeca. Fialho.

ASSENTO,
Em gllefi reJolveo que 120S dez dia8, fí o-Ley

a}lignapar{ljejl{1ztar oMandado aos ali-
" .' • 0. tos do aggravo, fi. ho de levar o meJmo
. ':' llgravo' ao Jlli~p filp~rior.

.' ~iy:Verde aliás 8, da Sup.plicas~õ, foi. 1)4. v.~rf.

N. ~. A'Sfentou-fe' aos ,~o. de Ago~o em
'.. -prefel1'~a.do sor. Manoei·· .de V ar..

"

N. 2. AOs 9· .dias do mez de Abril de 161 9-
. em Mefa' grande parante o sor.

Regedor Manoe.l de VafconceIlos, fe af
fentou que as' pe{foas , que aggravarem
de quaefquer Julgadores, o naó façaó em
outrOJuizo fenaõ naqueIle , de que fe ag
gràva, falvo, fendo aggravo de prefo, e
naó havendo audiencia proxima ao dia,em
~ue quer aggravar;' porque nefl:e cafo po
'(lerá aggravar em cafa do Julgador, de
que fe aggrava ; e en1 todos; os outros, na
audiencia de feu Juizo, por fel' affi confor~
me a Direito, e Ordenaçaó, e pelos incon
veniétes,q do contrario coílume fe fegué.
E pbtl 'Üá6 vir mais em duvida, fe fez efie
A{.felito pelos 'Defembargadores abaixo
~H1gnados. Liíboa, .dia, e era utfupra. O
Reged{3)r. Franeifco de Brito. Thomé Pi...
nheiro da Veiga. Fonfeca. Ignacio CoIla
ço de Brito. Balthazar Fialho, Pereira.
Cuftodio de Figueiredo': P·.Luis Mendes.
.lY.I~noel Coutinllo qe Cafl:el-Branco.



A'SSENTO,
Em glle fe reJo/1!i:o fi na'Ó podid'Ó 110mear.

.outras teflelJ1ll11has, álem das glleJe no
meaô no fim dos artigos das Ji,fpeiçoes;
ainda que o Recl(Jante jure 11.1& lhe vie-

'.' ra5 de lloi'o. o

Liv.Verde aliás 8, da SuppIicas~õ ,foto 13 6..

A 'Os 2~. "dias do mez. de Agofto, feN.~.
propos peIo D9f

• LUIS l\1a.chado pe
Gouvêa, Chancellér da Ca(a da Supplita..
çaó, p'refehte .o So~ 'Tice~R.ey , Defem.. ,_ ~

-hargadores do Pa~,o, e mais pefe~ba(ga~
dore~• J.. . ~" ... .....,1

'"IS2 C1Jllecçaó 111.. dos Affentos, é.Decretos, "-
Ordenaçaõ. lugar no Julgador, que' por· fenaó' nas câfas dos Defembargadores,,; a
CommHfaó do dito Senhor defpacha em quem p-ertendem recufar,fob pena de tril1e
ReIa~aó co~ Adjuntos,que lhe eflao no.. ta dias de prifaõ J e de dez cruza~os fa
meados? E -determinou-fe que tambe~. as defpefas da ~elac;aó;e os Defem~~r-ga~

eíhr difpofiçaó da dita: Ordellaçaó fe havi~ -dores feráó faceis em dar entrada em fua
. de praticar nos· Juizes de Commiífaó, e çafas para fe'lhes averbarem. Porto a 9·de.

que o conhecinlento dos aggravos, que Outubro de 1659. Como Governador
neítes cafos Ce tirarem dosJuiz'es, perten- Joaó Carneiro·de Moraes.-Bacelar.Regq.
ce' aos Defembargadores .do Aggravo, e PortugaL Soufa. Lamprêa. Soares de AI...
llaó. aos mais Adjunt~s , que lhe efla6 da.;. meida. Francifco da Cruz Freyre. Men..
dos: o que affi fe refolveo pela generat.da~ do de Foyos Pereira~Pimentel.
de da dita Ordenaçaó, e mente deIIa; e A S S E N T O
porque do contrado Ell:ílo Ce feguiriaõ ." • "'". d' . E ,J' Em gue fi determl1lOU que quem l11tl1nqff~

-gra.n es ~co,~vem~n~es. fi ~ffinao VIl' fi!fpeiçoês aos Difembargadores jóra de
~~ili' ~m ~Vl;,. e ~z e

d
e 6 en~o~m fta cala incorré;Je-7Zà" pena de 20. cru..

Id, ~a pa 5·.e Fove~ ro Me I 2°-l·C~· zados p.dra Íls deJpeJas' da Relaça'Ó, e em
ge oI-. erelra. onl·eca. anoe OUtl- .. d' d dê
J.1ho de Cafl:el-Branco.Francifco de Brito. ,'trrnta iaS eca a.
ÇuLtodio de Figueiredo. Brito. Cabral. Liv.~. dos Aífentos da Supplicac;aó ,lo!; 27·

Lourenço da Garria Per.eira. Gonçalo de AOs 3. dias do· mez de Novembro N. 2.

Soufa. Manoel Alvares de Carvalho. - de 1672. em Mefa grande em pre-
~. fença do sor. Conde da Ericeira, Regedor
('T I T U L O XXI. - daJufliça,eCafadaSupplicaçaó,doCon-_·
:. . felho de Sua Alteza, fe aífentou pelos
]Jas fufpeiçoés pojtas aos Julgad. DefembargadoOres dos Aggravos, a ba-ixo

affignados, que nenhuma peífoa, de qual~

Ao .§. 4· quer eflado, e qualidade que feja , intime
A S 'S E N TO., fufp.eiçaõ a'n~nhum Defembargador fóra

Em -glle. fe determinou 'Jlle Je :l1a'Ó puátflfeni defua cafa; e fazendo o contrario, pagará
. az'erbar os Dejemhargadores de fiifpei. por erre mefmo feito vinte cruzados para
i tos, nem lla rua,·llem llaS eJcadas da Re- as defpefas da Relaçaó ; e ferá prefo por
. .làçaõ.· . efpaço de 3o. dias, pena, de que naó pode
Liv. da Erphera..da: ReIaqaõ-dó Porto,) 'fill, 709. ver.f.· fá fer relevado por nenhuma caufa, ou

.p.retexto, que allegue. E para vir á noticia
de todos' fe fixaráó Ediélos. com a fuílan
cia defie Aífento nos Pac os defla Rela-

~

çaó. Liíboa de Novembro 3, de 1672 : O
Conde Regedor.. Vellez. D ~r Freyre..
Cerqueira. Do~ Alvarez Coelho. Quifel~

Cardofo. Do~ Gouvêa. Ribeiro.Oliveira.

. I. j\oS9.de,out.ubr.Oode 1659.fervin
do de Governador o So~ Joaó

. - .Carneiro de Moraes., Chan,.
.êeJlér della Relaçaó, fe ~drentou em N(e''':
fa grande, fendo prefentes os Defembar
gadores a baixo affignados,que, ppr quan
tO'fe av~rbavaõ as fufpeiçoés aos Defenl
bargadores n'as ruas, e nas efcadas da Re-"

~ "Ia'çaó, e na Cara da Supplicaçaó.fe hav{a
j.á mandado que' fe lhes naó averbaífen1,
fenaó em fuas cafas, por convir affi mais
ao re[peito ,--que fe lhes déve têr, que da
~ui por ·diante nenhtlm Efcrivaõ, nem 0[..
íicifll de J ufiiç,~ affiftiífe ás partes, q'ue
ayerbalfem as fufpeiçoés, fenaó nas cafas
d'os mefmos Defembargadores, com pe"
na.,de fllfpenfao de [eus Omeios, por tem-
.pa de dons mezes, e qe vinte dias. de pri:

.. f~õ; e outro-:fi as pm:tes'as naó ~v~rbalf~t

-,-
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Liv. 2, dos Aífentos da Supplicac;aõ ,jo!. 6. verf.

Ao §. 16.

A S S E N T O;
Em que fi reJolveo que a' diJpcjiça~ da Or~

dellaça~ Liv.3. Tit. 21. §. 16. na'Ó pro..
cedia no cap, em que o Chancellér, ou
..A.djll!ztosJe tinhaõ dado, o.u ju1gad(J por

JlifPeitos, ainda que as caz1as na'Ó foJfem.
de inimizade capital; porque nejle caJo'
llO'Ó pódemfer Juizes dafllfpeiça'Ó, quefl
Intentar.

A Os 23·dias domez de Março de 163g. N. -) ~-=-- ~

em pre[ença do So~ Dom Affonfo,
Marquez de Porto-Seguro, Regedor da
CaCa da Supplicaçaõ, veyo em duvida fo .....:-
bre o entendimento da Ordenacaõ do

~

Liv. 3. Tit. 21. §. 15. é 16., que ordena Ce
naú poífa vir ao Chancel1ér,e reus Adjun-
tos nas caufas, que julgaõ de fUlpeiçoés,
com outra algunla peIos Recu.Gmte~, que
naõ feja de inimizade capital; fe fen lo <>
dito Chancel1ér,ou reus Adjuntos já d'an
tes julgados de furpeitos, ou elle d'antes
Ce hajaõ reconhecido por taes , pofia que

. as cauras da fufpeiçaõ julgada nao foífenl
de inimizade capi tal, poderiaó ora conhe4 '

cer da fufpeiçaõ dos ditos Recufante ?E
at1entou-fe, que as dita Ordenaçoé naô
comprehendiaó cfle caro; e que neU o'
Chancellér, e Ad' untos julgado ou da
dos d'antes por furpeitos , naó podiaõ [ec
Juizesje que efle fôra fempre o Efiilo at'-

V gor:~

Ao Livro terceiro' das' Ordenaçoés, Tit. 2 I. I) l
do 'es dos Agravos, fe nas fufpeiçoes, de fe;e qifl:o nlefmo fe devia obfervar nos fei.

ue elle heJuiz,fe pódenl tomar t~fienlu- tos, em qeíliver pófia tençaõ antes da re·
n aS fóra as nomeadas, ainda que a parte cufaçaõ,e houver de paífar a outroDefem..
jur " ue lhe vem de novo: e affi propôs - bargador,ao qual paífará [em embargo da
mais, fe nas cauçoés das fufpeiçoes póde _. dita recufaçaõ. E por o cafo referido naó
moderar o .que lhe parecer, ou tira-la de vir mais em duvida, fe mandou fazer eí1:e
todo: e aífentou-fe que as Ordenaçoés, Affento,com dec1araçaõ, que aÇ> tempo,q
que fallaõJ1eí1:es cafosle guardem inteira- o Defembargador for recufado confiará,
mente, como nel1as fe contêm; e que fe . ou por fé do Efcrivaõ,ou por outro modo
naõ aceitem tefiemunhas de novo, ainda Iegityno,como a tençaó eft:ava pófra ao té..

. que a parte jure; e que as cauço,~s fe naó po,que foi recufado de fufpeito.O Conde
tirem de todo, e fe modérem confórme a Regedor.Luis Pereira de Cafrro.Frãcifco
juflificaçaó, qa parte fizer de fua pobre- Lopes de Barros. Fernando de Mattos de
za. Em Liíboa no dia acima de 1606. E Carvalho. Lourenço da Gama.Valentim

. affig-náraó os mais Defembargadores. O da Cofia de Lemos.Chrií1:ovaó Mouíinho

. Birpo Dom Pedro. Damiaõ de Aguiar. de CaReI-Branco. Duarte de Lemos de
Pedro Nunes da Cofia. Dom Francirco Abreu. Francirco de Merquita. Pedro

I de Bragança. Machado. D. Francirco de de GaRro. Francifco de Almeida. Jorge
Sande. Belchior Monteiro de Carvalho. de Araujo Eflaço. Thomé Pinheiro da
BarthoIomeu Rodrigues Lucas. Silveira. Veiga.
Fernando CabraI.Belchior Martins de Car·
yalho•.

Ao §. 5.
. '.A S S E N T 0,

'Em queJe reJolveo que,depois que o DeJem
. hargador tiver pqJto tellçaô 710 feito,fa..
- hendo-o antes o Recz1ante, ou tendo ra

: :zav de o faber, 71a'Ó poderá ftr recz1ado
..defuJPeito.

Liv. 2. da Supplicac;aõ ,jot. Io.

N . AOs 7· dias do mez deJaneiro do al1-
·4· , no de 1642. em pre[ença do So~

~Conde de S. Lourenço, Regedor daJu
fliça, do Confelho de Su~ Magefrade, fe
propôs duvida, fe nos termos da Orde
naçaó Liv. 3. Tit. 21. §. 5., e 6. Ü. havia
.de parar no affignar da Sentença; por fer
intentado de [u[peito algum dos Juizes da
caufa, .depois de ter pofia nos autos rua
tençaó; ou [e [em embargo da tal furpei
çaó, fe devia pôr, e aílJgnar a Sentença,
fem os Juizes da caura efperarem que a
furpeiçaõ fe autua{fe, e fe délfe defpachô
(obre o procedimento della? E pareceo
aos Defembargadores abaixo affignados,
que, eaando a califa nos termos acima re
feridos, fabendo o Recuíànte, quem era
Juiz de feu feito, ou tendo raz~õ de o fa
ber, naó podía já haver furpeiçaú, nem
[obre ella fe haviaó guardar os termos 0[

clinarios das fllfpeiçoés, antes re havia de
~fcrever, e aHignar a-Sentensa,e publical~-

Liv. III.



de Eritto'.

ASSENTO,
Em '/l/eJe refolveo que odia, em qll .1-' u.,

tua afi1peiça'Ó nno entra todo nos 45.
dias; porque ejlesJe ha'Ó de contar de mo
mento a momento.

Liv.8.aliús Verde da Supplicac;aõ, foJ,. 160. verf.

C"

A S S·E N TO,
Em, queJe reJolveofi JW'Ó havia'Ó de admittir

embargos áSentença da fufpeiça{Í, ail1~

da queIeja'Ó de llul/idade, ol/jiLborllaçlló,
ou outros ftmelhalltes.

Liv.8, aliás Verde da Supplicac;aõ, fot,~ 149· verL

AOs 14·dias do mez de Julho de 1633. N'l.
em ~leG1. grande em pre[ença do '

Chancel1ér da Cafa, o Dor.Balthazar Fia..
lho" que ferve de Regedor, fe duvidou,fe
as palavras da Ordenaçaó Liv. 3. Tit.2I.
§. 22., em quanto difpôem que o dia, em
Gue fe autuaren1 as fufpeiçoEs fe contará
nos 45. ,em que fe. devem determinar,Ce fe
havia de entender,. que f€ contaífe todo o
dito dia, ou fe havia de fazer a conta da
hora, em que fe autuou. E aíIentou-fe
pelos Defembargadores abaixo affigna-
dos que fe haviaó de contar os dias da
iufpeiçaóde monlento á momento, a .fa
ber,da hora, en1 que o Efcrivaó a autuou,
por fer affi mais confórme a Direito, e a
Ordenaçaõ, álen1 de nao declarar ifto, [ei'
exorbitante; e que neRa conformid4de.fe-
ja notificado o Efcrivaó da Chancellada,
que declare nos termos, que fizer,o dia, e
hora, em que fôraô autuadas, para naó ha-
ver duvida; e naó o fazendo a-ffi, ferá ca
{ligado, como parecer: e iao fe entende-
rá nos mais Efcrivaés, que as autuarem.E
naó confiando da hora, em que fôraó au
tuadas,fe entenderá que foi autuada a fuf..
peiçaó na ultima hora do dia. U t R. Bal
thazar Fialho.Antonio de Abreu Coelho.
Luis Pereira de Ca!l:ro. Thomé Pinheiro
da Veiga. Francifco Lopes de 13arros.
Manoel Correa BorbaJoaó Pereira.Luis
de Goes de Aragaõ. Joaó de Mefquita.

AOs lo.dias do mez de Janeiro do an- NJ.
no dC-I619. nn, Mefa grande da Re- ~

]açaó e}Jl prefença do sor. Reged?r Ma'- f'r:

noeI de Vafconcellos, o ChancelIerJero-
nymq·

Ao §. 22.

"ASSENTO,
Em quefe rifolvia qJêlldo'recufado oChall

celler, que havia de conhecer. das fi1pei
çoê.s>llaõ corr~ o.s 45. dias das primeiras.
Liv.8. aliás Verde da Supplicac;aõ,fot. 147' ver[.

1;4 Collecçaó III. dos' AJfentos ,
gora p.raticado, e mais·confórme áequi- Moniz. Francifco
paraça~, que faz a Ordcllaçà5 do Liv. 3. (I

Tit. 8g. entre Juizes julgados por fuf
peitos em outra caufa, por caufa, que ai.n
da dure; e a fufpeiçaó intentada por inim.i.
zade capital. E por naó vir mais em duvi
da efie cafo, fe nlandou efcrever efie Af
fento ; em Gaffignáraõ co~ o dito Rege~
dor. D.Affonfo Regedàr.Tbomé Pinhei
ro.Jorge de Araujo Efiaço.FranciCcQ Lo
p"es de Barros.Luis Pereira deCafiro.Eae
va5 de Foyos. Valentim da Cofia de Le
mos.Manoel Nogueira.lYI.anoel Coelho de
Vallada.s.Carvalho. Lobo.Diogo Pereira.
Soufa de Cardenas. Franci{co de Andra
de Leita5. Joaó. Pereira. Joaó Pinheiro.

';

A· .Os 9· dias do mez de Julho do anno
. de 1616. por ordem do SOf. Vice-

,Rey, em Mefa grande, perante o SOf .Re
gedor l\'[anoel de Vafconcellos,e Defem
bargadores ahaixo affignados, fe pôs em
duvida ácerca do entendimento da Orde
naçaó do Liv. 3. Tit.2I. §. 2i. e 22.,enl
que fe difpôem que os 45. dias da fufpei
çaó fejaó continuos, e acabados eIles, fe

: naó' trate mais della, fem embargo de
uaefquer embargos, fe a dita Ordenaçaó

havia de proceder tambem em cafo , que,
durando os 45. dias, fe ponha pela parte
contraria Iufpejçaó-ao Chancellér,que de
ve julgar a primeira fufpeiçaô, e fe palfá
raó os 45· dias com o iqJpedimento da di
ta fegunda fufpeiçaó. E atientou·fe que
o tempo, que o Chancellér eaeve impedi
do com a tal fufpeiçaõ , que lhe foi pofia,
fe naó deve contar no numero dos 45,
dias da primeira fufeeiçaõ ; por quanto a
CJuelles dias do tal impedimento naó cor
rêraá,por naó haver nellesJuiz; e o tem
po liri1itado pela Ordenaçaó para fe de
terminarem as fufpeiçoés fe e.ntende, ha
vendoJuiz, da conformida-de da dita 01'-

(J

denaçaó §. 2'2. ill princ. O Regedor. ~

Cabral. Alvaro Velho. Alvaro Lopes.

..N.6.
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LXVII.

, Liv. z. da Supplicà'iaõ , fof. 27' verf.

TITULO
Da condemnaçaõ das cuJlas.

Ao §. }.

ASSENTO,
Em lJuefe refolveo que o Procuraáor FiJcal .

nao paga clfjlas, quando defende as de..
mandas 7 depóis de .ferem os bens CO,!fif
cr.dos.

A Os z3·dias do mez de Março dã N. I.,

anno de 1673, na prefença do -
So~ Conde da Ericeira, do Con-

felho de Sua Alteza, e Regedor da J uili..
ça, fe propôs pelo Do~Joaó lVIonteiro de
FariaJuiz do Fifco Real no diílriéto da
Inquiliçaó defia Cidade, que nas caufas,
que fe movia5 fobre os bens,e dividas pe..
los prefos do Santo Officio1antes de ferem
condemnados, e eH:ando os ditos bens em
fequeílro, eílava em Bílilo pagar fempte
o A. as cuílas, e naó fel' condemnado nel..
las o Procurador Fifcal,ainda no cafo, que
foífe vencido;e que elleJuiz do Fifco du
vidava deRe cofiume, e da razaó deIIe, e
lhe parecia injufio, pela qual razaõ con..
demnára em algumas caufas ao Procura-
dor fifcal,em que pagaífe as cuílas; porêm,
que para proceder com feguranç-a nefia
materia, pedia,que o sor .Conde Regedor
mandaífe votar nelIa aos De{embargado
res dos Aggravos, para fe tomar Aífento
do que foífe vencido; e votando-fe na.
materia, fe alrentou por todos os Mini;'
firos,a baixo affignados,qu~ o Procurador
fifcaJ, em quanto os bens efiaó em feque.
firo, e naó eílaó ainda adjudicados ao Fif-
co ,naó fazia nas caufas, que fe moviaõ
fobre os bens, e dividas dos prefos,o Oili-.
cio de Procurador do Fifco Real, fenaõ
de defenfor do prefo, e Curador dos bens,
o que naó feria depois da condemnaçaõ;
porque entaó fazia o Officio de Procura-
dor d' EI-Rey : em cujos termos naó po.
dia,nem devia fer condemnado em cuflas.
E por naó vir mais eíle negocio em duvi-
da, fe mandou fazer eíle Aífento, que to-
dos affignáraõ aos ditos 2 ~ • o do mez de
Março de J67~' O Conde Regedor. Do·
J,Pingos Leitaó. Silva.Matchao. Oliveira.

V ~ DQr!

LVIII.

A' Rubrica.

TITULO

. ' ..
o.' Liv. III.

Das contradiétas ~ e reprovas.

·Ao Livro terceiro das 0rdenaçoes, Tit. ,8. J e 67.
~ nymo Cabral pôs em duvida, fe, quando

fe julgava huma fufpeiçaõ no fim do tem
pú..dos 4) .dias,vindo a part~ adverla com
emb í!.'OS de nuIlidade, foborno, e outros ,
femelhantes, fe havia de tomar conheci- ~

menta delles, attento o Areílo 2 I.p. I. do
Dor.Jorge de Cabedo; e ponderado oca..
fo,e palav~as da Ordenaçaó, e tençaó,que
deIla confia teve Sua lVlagefiade, e ata
lhar as diIaçoes, fe aífentou pelos Defem..
bargadoces,abaixo affignados, que confor
me a Ordenaçaõ Ce naó podia tomar co
nhecimento dos taes embargos, attenta
outro-íi a Carta do dito Senhor, efcripta
ao ChanceIlél' da Cafa do Porto em 15 .de
Julho do anno de 16°5. Em Liíboa no di
to dia, e era~ O Regedor .Miguel de Bar
reira. CabraL Cufl:odio de FigueiredoJe
ronymo Cabral. ColIaço. Pereira. Fonfe
ca. Luis Mendes Barreto. lVlanoel Couti
nho de Britto.Thomé Pinheiro da Veiga.
Fialho. Alvaro Velho.

r,

, A S S E N T O,
Em queJe reJolveo que,quando osfeitos cri-

o mes va5 conclzifos com contradic1as , e
t!flas fi na5 recebemJe na5 ,devemjentell
cear afinal os mejmosfeitos.

o Liv. da Efphera da Rela<;aõ do Porto ,fuf. I~. verf.

NoJ. ~Sfentou-fe em Mefa grande per-
: ante o sor. Governador Joaô
1 ' Gomes da Silva,e mais Defem
bargadores abaixo affignados,que,quando
os feitos crimes vêm condufas fobre as

,contradiélas, e elIas fe aó recebem, naó
fe devem.fentencear a final,nem lançar no

o Livro das lembranças, por fel' affi mais
,confórme á Ordenaçaõ , f~m embargo do
;Eflilo, que atégora fe ob[ervou nefta Re.
)açaó. Porto 28. de Fevereirp de 1641.0
Governador. Soufa. Cafiel-Branco. Gue..
des. Cardofo: Joaó de Gouvêa. Abreu.
Monteiro. Garcez. lVloraes. Do~ Abreu.

I[}

,



•

TI,TULO LXXVIII \
. ,
Quando. poderáõ appellar dos ar os,

lJue'fe faZe11'lfóra eYc.
Ao ~. i .

A S S E N T 0,
.Êm· que Je rifolveo que pa.ra os compromif

fls fe haõ de citar os credores, qjJi "
mayot" como do menor quantia .

Liv. z. dos Aifentos da Supp1icasaó,jul. 14, verr.
,•

LXX.

•

TITULO

.....

, .

Ao §. 6.

A S S E N T O,
Em qUéfe declaroIL que as clfftas ordinarias

naójazem exceder a alçada; porêmJell
·do em dohro, e excedendo a alçada"Je d~

vé réceher a appellafja'Ó .. '
Li". Verde ãliús 8. da: Supp1icaSàõ, foto 14=6. vet1.

Das áppellaçoés' das Senteças De
finitivas.

) Cotletçaô III. diJ'S AJTentos, e Cartas,
Dor_Freyre. Dor.Alvares Coelho. Ribei
ro. CardoCo. Goúvêa. D'H. _'rav~res.
VeIlez.

- A Os II. dias do mez de Janeiro N.I~
.de 1653. em MeCa grande, em

. prefença do sor .Conde de V il
lar-Mayor,do Confelho de Sua Magefia-
de, € Guerra, Gentil-homem da Camara
de Sua Alteza,e Regedor daJufUça,veyo

N. I. Â Os 24· dias do Í11ez de janeiro em dtivida,f~ quãdo os crédores de may'or
. de 16 I 5. em ·Mefa gtaíid@,per- quatía concedem efpéras ao devedor prin-

.1.. ante o sor. Regedor Manoe1 eipal na fórma da Ordenaçaô Liv. 4
de VafcollcelIos, foi pofio em duvida, fe Tit. 74· §. 3. , e Liv. 3. Tit. 78. §. 8., fe
·a Ordenaçaó do Liv. 3. Tit.7 0 ' §. 6., que os de menor quantia e{taráô obrigados a
manda que naó feja recebida appellaçaõ efiar pel~ compromi([o, que flzeraâ os de
á parte, quando a coufa, ou quantia de- mayor 1 ainda que tenhaõ fentença, e co-

•. .nl~ndada çabe na alçada, fe devia en- meçado a fazer execuçaó por eila com pe
tender em caro, que o Julgador condem- ~ nhora nos bens do devedor commum: e
nà{le em eufias em trefdobro em ra:zaó viflas as Ordena~oes alIegadas, e como
da malici({, e as ditas eufias excedeífem havia [entenças por huma , e outra parte,
(ua alçada: e a{fentou-Ce, que efle cafo fe a{fentou pelos Defembargadores dos
era omiífó,e que ã Ordenafia5 falIava nas Aggravos,abaixo affignados, qtle,para ha
éufl:~s do feito, e ·fe naó podia entender ver lugar a clifpofiçaó das d}t'as Ordena
nas cuflas do treftlobro, qUe eK'cedíaõ a 'Çoes, era neéeífar.io que todos os cré:do-
·alçada do Julgador, em que elle condem- res de mayor,ou menor quantia,ainda qu~

(~l~Và em razaó da màl~cia; e que fe ~e- tiveífem fentenças a feu.favor , foífe~ d
Via recebei' a appellaçao , 'quando as dItas tados, e fabedores do dIto compromJífo,
'éuftas naô coubeífem em (ua alçada. E pata haveretn de eitar, e feguir o que os
p'or riaó vir tilais em duvida,fe maI1dout-a- 'lie mayor quantia a·frentaifem; porque as
"zer efle Aífento.Em LHboá a 24.deJ1\.fiei- 'Ordenaçoés naõ tiravaõ aque1l.a obriga
'ro de 1615. O Reged'or. Luis da Garha .'Ç.a5,que havia de Direito, de todos ferem
.Pereira. Alvaro v~elho. Alvaro Lopes dtados aqueIles, a que o negocio tóca , e
Moniz.Vicente Galdeíta d-e Britto.Cuflo- antes b permittia;pois dá lugar a que os cre
clio de Figueiredo. J éronymo ·Pimenta de 'menor quantia po{faó oppôr , ·e pro'teílar
....Abreu. MaFloel Coutinho. .ManoeI Alv-à- rcom razoes contra o dito de"'edor tom
res de Carvalho. Dinis de l\tlello.. FraflCit :mum, ·porlhe naó fel' concedida a efpera;

. ·co de B'ritto. Diogo de Britt.o. . '0 que naó teria lugar, fe el1es na'õ fo'ffem
cÍtà:dos. E para que iA:o naó 'Vie{f~ mais
"etn dtl'vida, fe mandolt fazer eile AlfelitO,
ê que affi Ce entendeflem as di'tàS ·Ordena..
ç0és, em 'q'ue ttodos affignáraD. O 'GO'tlde

r Regedor. Lourenço da Gama Pereira•
Gafpat ~e Lemo~Galvaô. Luis Delgado

. de

,

. '.

•

•
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Ao §. I.

A S S E N T O,
Em quefe refolveo que para fe dar vifla na.

execuçaô para embargos de nullidad.e,
h'a de co'!flar f!fia dos autos ; e fendo pa.
ra embargos de paga, Je haô de jZl12taT'
documentos,e llaóft haó de qjJi.gnar tres
dias para prova j e llaô co,!flando iflo tu
do,je ha de dar vifla em auto apartado.

Liv. 2. dos Aífentos da Supplicasaõ,lol. 34- verf. N. I ..

,Dos en'lbargos, que {e allegaõ ás,
,...

execuçoes..

/

A os4' de lVlarço de Ió9o.em pre...
fen.ça do sor .Regedor Franci[..
co de Tavora, do Confelho de

Efl:ado, e Conde de Alvor, veyo em du
vida/e depois de fer hum Reo condemna
do, peaindo vi~a para embargos de nulli
dade,ou pagamento provado in continen
ti, feguro o Juizo, fe lhe devia dq.r nos
mefmos al..1tos, ou em auto apartado? E
venceo-{e pelos mais votos dos abaixo at:
fignados, que, pedindo.fe a vifia fimplez•
mente, fem coníl:ar da nullidade,ou paga.
mento dos roefmos alltos, ou por docn~
mentos legitimos , que a viíla fe devia dar
em auto apartado, e que de nenhuma for-
te para femelhantes embargos fe podiaõ
affignar tres dias para prova-los; porêm,. "
que fem embargo de fe mandar .dár a viGa'
nos mefmos autos em razaó da nullidade,
ou pagamento, fe moítrar pro~ado dos '
rnermos autos, ou por documen.tos,.que
o JuiZ, vendo os taes embargos, e materia
clelles, lhes poderá deferir, c~mo lhe pare~

cer juíl:iça, ou recebendo·os nos me(nlOS
autos, ou mandando-os pôr €,m auto apar·
tado. E por na5 vir ma.is em duvida feme
lhante controvedia ~ fe mandou fazer efle
Affento, que o dito sor .Reged,or affignou
com os mais Defembargadores , que nelle
votáraõ. O Regedor. Albuquerque. Lo-'
peso Dor. Freyre. M-otlfi:l'lh0. Freitas S0a
res. Cunha. Dor.Valle. Pinhe:iro. ~emu
do. Moraes Sarmento. Andrade. Fran-

"'gos.

LXXXIV.
Dos aggravos das- Sentenças eYc.

Ao §. II.

ASSENTO;
Em queJe refolveo queJá a refpeito da Re
. façaá do Porto fi deve entender a Orde

naça'Ó,que mandafe na'Ó receba aggravo,
ftna'Ó no auto do procrjJoj e naô a rejpei
to dos mais Julgadores, que dao aggra
vo ordinaria; porque dfjles ft pode ag
grav,ar por iJ!flrumento, ou petiçaó.

Liv. Verde, aliús 8. da Supp1icasaó ,Iot. I ~~.

,TITULO

Ao l..Jivro terceiro das OrdenllçOes., Tit. 84., e87.
de.;\-breu.Rodrig? Rodrigues de Lemos.

, ti Martim Affonfo de Mello. Dor. Fran- TITULO LXXXVII~
ciC~o Valafco de GOllvea.Antonio'Perei-
ra Soufa. Pedro Paulo de Soufa. An
tonio' 'loniz de Carvalho. Joa5 Carneiro
de Moraes. Francifco Monteiro. Diogo
Marchaõ Themudo.

N. 1. Aos 14· dias do mez de Feverei-
. ro de 1606. diante do soro Re-

gedor Fernam Telles de lVle
nezes, fe pôs em duvida, fe a Ordellaçaú
Liv. 3. Tit. 84. §. I I. que manda que do
recebimento do aggravo da Cafa do Por
.to fe aggrave no auto do procdfo, fe de
Ve entender geralmente em todos os mais
Julgadores, de que fe póde aggravar ordi
nariamente por petiça5 , ou iníl:rumento:
'e a{[entou-fe pela mayor parte dos Def
embargadores abaixo affignados, que a di
tâ Ordenaçaó fe naó havia de entender
mais que no dito recebimento de aggravo
ordinario da dita Cafa do Porto;e que dos
mais Julgadores, de que fe deve aggravar
()rdinariamente, [e póde no dito cafo ag
gravar, ou por petiçaó, ou por in{lrumen
to, ou no auto do proceífo, viíl:o a dita
Ordenaçaó faUar em c~ Ci? particular, e a
fórma da Ordenaçaó Liv. I .Tit.58'§'72.,
e Liv. ). Tit. 70. §. 8.; e affignára.o aqui
para affi fé guardar, e naó vir mais em du
vida~ O Regedor. Fernando de lVlaga..
lhaês. Luis. de -:Bafto de Britto. André de
MelIo. Pedro Nunes da CoRa. SebaftiaÕ
Barbofa Pereira.IO Dor Gonçallo Gil Coe
lho~ Luis da Gama Pereira. Dom Francif.

r, co de Sande. Alvaro Lopes Moniz~Jero

nymoCahraJ. Joaó Gom.~sL.eitaõ.
Ao §.



..

,.

ASSENTO,
Em queje determinou '111e os Eftrivals nai

aceit'!Jfemfeitos,fem entrega das A)li
gnaturas, com pena defiúfenfa'ô de.feis
mezes, por evitar a demora de Je Jaze
rem conclufos por falta deI/a.

Liv. z. dos A1Tentos da Supplicasaõ, for. z. yerf. '.

E M 4· de Janeiro de 16) 5. propôs o N· 2.

So~ Francifco de Andrade Leitaó,
que ferve de Chancellér, e Regedor, co-
mo havia muitos feitos, que vinhaô á di
flribuiçaõ, e ficávaó em maó dos Efcri-
vaés dos Aggravos, e dos mais, fem os fa..
zerem conc1ufoJl;élando por defculpa que
as partes lhes llaó entregaó as· Affignatu-
ras,e que convinha dar a iílo algum reme..
dia, e atalhar as dilaçoes, que fe caufavaã.
no defpacho dos feitos por culpa dos ECo
crivaés , ou das partes -, que pondo o feito
na diílribuiçaó,deixavaó de entregar a Af..
fignatura deIle; ~ alfentou-fe pdos Der..
embargadores dos Aggravos , abaixo affi~

gnados, que para fe evitarem os inconve
nientes,que fe feguia5 de fe ret.ard~rem o~

feitó~

Collecçaõ III. dqs AJ!entos, eCartas,
Ao §. 9. grande, perante o sor. Regedor Manoel

A S S E N T ° de Vafconcellos, do Confelho ~e Efta-
,.J ~ '.. do d"Sua Mageftade , fe, fervmdo aI-

lim '1 fe refol~e? li havend~ receól1nen.to de um Defemhar ador Extravagante em lu-
embargos aChancellana , em li haja 1ft... g d- d gA t: nte ou I'm'- fi ,.., d . . R i' ' gar e outro e ggravos aUle, -
ga~ a prova, e nao a. m~tt~ ep Ica. pedido, feria obrigado a tornar as affigna-

LlV. z. dos Alfentos da Suppllcasao, foI. 14· turas, que tivelfe recebido dos feitos, em

N .2. AOs S.dias do mez de Agoílo de 165 r. ,que fómente pufelfe fentenças interlocu-
n1andou propôr o sur. Chancellér todas, fem as defpáchar a final; é alfentou

Francifco de Carvalho fervindo de Rege.- 'fe pelos nlais votos que, por fe guardar
d-or, fe nos embargos áChancel1aria Ie de- igualdade, e fe evritarem os inconvenien
ve admittirReplica,por fe moílrarem

f
fen- tes , e dilaçoés, que do contrario pódem

tenças dadas em contrario; huma, que fe refultar, naó folfe obrigado o Defembar
naó admittilfe Replica; outra, qfe admit- gador Subílituto a tornar as ditas Affigna-

, ti{fe; e alfentou-fe pela mayor parte dos turas; e que pela mefma maneira Ieva{fe o
Defembargadores, abaixo affignad~s, que Defembargador Proprietario as ditas Affi-

-. ~ fe naó deve admittir Replica, por quanto gnaturas dos feitos, em que fomente pu
os embargos áChancellaria fe recebem por felfe interIocutorias, pofio que o fubílitu
defembargo, e a Replica fe recebe na au- to os defpacbe a final; e que fe naó pedif
diencia por} e1 in ljuantum; e tendo-fe fem outras Affignatllras ás partes na fórma\
recebido por defemhargo a materia con- do Efiilo, que atégora fe guardou. Lif..
cernente, que aosJuizes pareceo relevan- boa, no dia,e anno acima referido. ORe..
te para vencimento fe Ce provaífe , Ce naó gedol'. FranciCco de Andrade Leita·õ.
replicaífe; porque a admittir-fe outra ma- Thomé Pinheiro da Veiga. Joaó Pinhei..
teria a arbítrio do embargante,que articú- roo Manoel Coutinho de CafieJ.:Branco.
Ia o que lhe parece, feguir-fe-bia, que os Luis Pereira de Caftro. Antonio das Po
Juizes haõ de dar fentença pela materia; voas. Francifco de lYIefquita. 1.uis de
que naó recebêraõ, ou que Ce dá occaliaõ Goes de Aragaó. Francifco de Alnleida.
a gaí1:as , e difpendios com provas de l11a
teria, que provada naó ha de fel' de effei
to algum.Pelo que,e porque de naó haver
Replica fe fegue abbreviarem-fe deman
das, alfentáraó que fe naó admittiLfe;e que
fe fizeífe dií1:o eíle ALfento para naó vir
mais em duvida.Liíboa dia, e era utfi'pra.

. :-_Ut R.Frãcifco de Carvalho.Diogol\tlar
chaó Themudo. Coelho.Antonio Pereira
d~ Soufa. Gama. Dor. Francifco da Silva.
Do~ Francifco Val1afco de Gouvêa.Mar..
tim Affonfo de l\tlello. Pedro Paulo de
Soufa. Luis Delgado de Abreu. Rodrigo
Rodrigues de Lemos. Antonio de Soufa.

~ I T U L ° XCVI.
Das Aj}ignat~'ras.

A' Rubrica.

A S S E.N T 0,
Sohre ovencimento das Aj}ignaturas a reJ

peito do Miniftro Proprietario , e Ser
ventuario.
, Liv. 8. da SupplicaCja5,!ol. I'S_'.

N. I.E iy.f 8. dias do rnez de Março de~
162~. fe pôs em -d1.lvida na Mefa

- (.

•

•
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ASSENTO,
Sohre a mifma materia com outras declo

raçoes.
Liv. Z. dos Aífentos da Supplicasaõ , foI. 62. verf.

N.). AOs 6. de Fevereiro d~ 1740. na Me-
fa grande da Relaçao, enl pre{en

ça do sor. Franci{co Nunes Cardeal, do
ConCelho de Sua lVlageItade, e feu Secre..
tario, Defemhargadol' do Paço, Chance1
lér da Cara da Supplicaçaõ , que ferve de
Regedor daJufiiça, {e diífe que na Me
fa dos Aggravos fe experimentava grande
cemóra na entrega das Affignaturas;o que
era em grande prejuizo dos MiniItros da
dita Mefa, e da expediçaõ do defpacho
dos feitos: e que para fe atalharem eItes.
inconvenientes era predfo prover de re
medio competente. E por 'todos os Def
embargadores dos Aggravos {e aífentou,
<]ue {e ob{ervaífe pontualmente o Aifento
de 4. deJaneiro de 1635.; e que para {e
faber o dia, eIl1 que pela parte lhe he en
tregue o feito,a me{ma parte por fi,ou por
feu Procurador e{creva no feito O dia,enl

A Os 27· de Fevereiro de 174o.naMe- N. 4.
[1 grande da Relaçaó , em pre{en{a

do S~r Frallcifco Nunes Cardeal,do Con-
{elho de Sua MageItade,e {eu Secretario,
De{embargador do Paço, Chancéllér da
Cara da SuppJicaçaõ, que ferve de Rege..
dor das Jufliças , foi vifio o requerimento
dos Efcrivaes dos Aggravos e Appella..
çoés {obre o A[[ento de 6.de Fevereiro do
prefente anno ; e por todos os Defemhar..
gadores dos Aggravos fe alfentou, que a
declaraçaõ do 'dia, em que à parte entrega
a Affignatura ao E{crivaõ com o feito, ou
fenl elle,deve {er feito pelo me{mo E{cri-
vaó por hum termo, em que affigne a par..
te)ou [eu Procurador;e que na conclufaõ,
que fizerenl os E{crivaés á diflribuiçaó
para os feitos ferem diíhibuidos aos NIi
niItros, façaõ os Efcrívfiés hl.Jm termo do
dia,en1 que vai para a diíhibuiçaó o feito:
o qual termo naô {erá feito por guari{mo;
e o dito termo ferá o da conc1ufaõ ao
Miniílro, cujo nome (ómente levará em
branco para lho e{crever o Diflribnidol';
e que com eflas dec1araçoés fe obferve
.Q dito Aif~nt'Ú na fórma delle, e fob as 
me{mas penas; e o Guarda-mór da Rela~

çao dará noticia aos ditos Efcrivaés de
fie Alfento, que affignáraó os ditos Def..
embargadores com o dito Soro Chancel1ér.
Como Regedor Caràea1. Correa. Almei
da. Guerreiro. Dqr. Carvalho. Duarte.
Abranches.Cafiro.Dor .QuinteU-"LGa'ma.
Giraldes.

\,

JIo Livro terceiro das Ordenaçoés) Tit. 96' lt, 9
••1 feitos,depois de ferem trazidos á dHhibui. que lho entrega; e que naó trazendo os
" .çaó, -daqui em âiante feràó advertidos to; feitos eIta d'eclaraçaõ, iucorraâ nas me[

dos os E{cdvaés,que naõ aceitem fett nl- mas peuas'declaradas no dito Aífento, q
gu . qual fe _deva A~gnatura,fem eIla a refpeito da pecuniaria naó (erá m'enor de
primeiro lhe fer entregue pela parte, que dez 111il reis; e_o Gtiarda-mór da Relaçaõ
requerer a appellaçaó , ou aggravo do di- lhe dará noticia deIte Aífento,que affigná
to feito; c tanto que a tiver em feu poder, raó as ditos De{embargadores com o dito
e o feito eIIiver preparado, para [e entre- So~ Chancellér. Como Regedor Cardeal.
gar aoJuiz, a que eItava ditl.ribuido, lho Correa. Almeida. Dor, Carva!ho. Duarte'.
fará condu{o no primeiro dia de conferen- Abra~ches. CaItro. Dor. Quintella. Ca
cia de Aggravos, ou de Relaçaõ; e o Ef- ma. Sjlva.
crivaõ,que inteiramente naõ cumprir eae A S S E N T O
Alfento por e{fe roermo cafo ficará fu{.. . . , .

í'. 'í'. • 'I' d' Em nue refiez nova declaraça'Ó 'Ohre a mer.penlO por leIS mezes , a· em a maIS con- I J" . JL :r
d ,J •• J . ma materla.emnaçao pecumana,que parecer aos UI- '
zes da cau{a;e o Guarda-nlór da Relaçaõ, Liv. . dos Affentos da Supplica-çaó ,foto 6'5'

lhes dará noticia de C01110 efle Affento
e{lá feito. Como Regedor Franci{co de
Andrade Leitaõ. Luis Pereira de CaItro.
Balthazar Pinto Pereira.Francifco Lopes
de Barros. Paulo de Carvalho. Thomé
-Pinheiro da Veiga. Franci{co de Almei
da.Antonio de Abreu Coelho.Chrifl:ovaô
MouGnho CaItel-Branco. Salel1la. Anto
nio das Povoas.

FI· M.
.Da Collecçaõ III. dos AlfentoSe
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lN· D E" X
D"" O.S A L V A R A S,

.Que· fe contêm na Collecçaõ prinleira dó Livro
• • o terceiro da Ordenaçaf>.

(, ~

I

-
•

TIT. ALvará, em ~ Je. declarou que os Gen..
5. . tifhomcns da Camara de Sua Ma~

- gejlt1de gozaó do privilegio dos Ojlieiaes
da Caja Real, para trazer os Jeus con
tendores á Corte. 127.

Alvará, em que Je declarou que nas mate..
, rias das AUnotacerias nao hOllvejfe pri-

vilegiado algzim. 128.

Atvaráfobre a nuj111a 111ateria. 130.

A.Ivará,em queJe determinou que ás peffoas,
que tiv'!lJem privilégio com claufula ex
prifa de naó pagar coimas, lhes foJfe

o.' guardado; e queJó puc!ejlemfer obriga..
· dos nejle ponto diâte dos Almotaces. 13 I"
Alvará, em fJut; Je declarou que os Com..
, 'mendadores, e Cavalleiros das Ordens
': Militares 'no'Ó jojfel1l, ijenios de pagar

.; coimas. ibid'.
Alvará, em quefe declarouJe na5 pqjJaJ]'em

- privilegios dos EjtanfJltes a pti!oas pode..
, roJas, e de qllalid.adeje iJ nao valejJem nas

cazifas principiadas antes delles. 132.
Alvará, em que fe determinoltJe na'Ó tom'f
" fe conneeimento em outro juizo de caufa

alguma, pertencente ao Juizo das Pro
priedades. 133·

Alvará, em gllef~ determina que as Califas
· 'dos Privilegiados da Salldefe na'Ó pqjJa'Ó

tratarfella'Ó na CôJervatdria della. 134.
TIT. Alvará,em ']ueft determinou, que os Privi..

6. .. legiados dos Paus, e Lezirias na'Ó goz'f
:[em, do privilegio nas cazifãs crimes. 135.

Alvará fobre a 'nuifina materia. ibid~

TIT. Alvará, em que Je determina fê 11ao po.ffa'Ó
21. . pôr fi4peiçoé~ a Miniflros por cOlifa do'

iJlie'pratiútrem 'nos Tribzmaes por raz.at/
de feus Ojficios. 137·'

. TIT. Alvará, em queft' determina que as conta~_

25· "

dos Banqueiros, que na5 vierem lfiligna
das pelo Agente de Roma, ,na'Ó pojJa'Ó
produzir ifeito. . , I)7.

Alvará, em queJe determina que oCorre- TIT.
tor dos Seguros pqJJa denunciar as penas, 58.
em ']ue incorrerem os Seguradores i e7 '
fi tire devqjJa dos lJue fazem Segurosfo-
ra da CaJa delles. '1 38.

Alvará fobre anu1ina 171ateria. ,1)9,

Alvará, em queJe determinou que as.primei
ras compras, e vendas dasjazendas, gue
Je ajzEfiarem por,MercadoresJeja'Óajl/fia
das pelos Corretores; e as fegzmdas pe
las partes. . '140'

Alvaráfobre a mifina materia com accref
ce12tamento das penas. 141"

Alvará, em lJueje .ordena fe na5 poJfa fazer TIT,
execuça'Ó nas pnolas, que Sua Mage)la- 86.
de manda pagar. . ' ibid.

Alvará, em queJe declara ']ue nas Tenças,
efinolas, e mercês, que Sua Magijtaáf(
faz, lhejicaráJempre lugar defazer ,as
declaraçoés, ']ue lhe parecer, Jobre
as execuço~s, lJue nellasfizerem os cré
dores. , J42 •

AI vará" em ']uefi deterl1~illoll fJll~nas eJmo
las, que EI-R ey manda pagar, Je na'Ó
poJfa fazer execllça'Ú por Sentenças; fal~
vo ; fe houverem ohrigado as meJma8 ef
1110Ia8. ibid.

Alvará, em ']úe-ft determina que os Meiri
nhos, ou ./ncaides, qlle penhorarem o~
Soldados por mandado dos Capitaés-da~

companhias, na'Ó levem mais de me)'o to-o
.llaó de cada penh(Jra. ibid.

Alvará ,- em quefi decláraâ as __1/Jignatu- TIT,
1'as, q"e ha'Ó de levar os Corregedores;. 96.
Provedores, e ~utr~s AIinifir()s., 143'

r
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DOS

ECRET0S, E CARTAS,
ue fe contêm na Collecçaõ fegunda do·Li

vro terceiro da Ordenaçaõ.
11T.n"ECRETO, em queJe declarou que 0$

I. Conftrvadores devem avocar as
. cauJas dosfoldados por Carta Pre

cataria, e naô pelo modo de pa/far Man
dados aos Efcrivaes. 144.

TiT. Decreto, em queJe determina que os Mi1li
119, firas, ~ fazem audiencias, devemfaze-las

nos dias, em que fe "cojlumaofazer. ibid.
TIT. Carta, em '1ue fe mandou obfervar adifpcji-
20. çao dé}jla Ordenaçaó contra os Advoga

dos, que dilatava'Ó os feitos, na'Ó os dando
nos termos, que lhesJa'Ó a/Jigtzaáos. 145.

rIT. Decreto, em quefi determinou ft nao i1lti-
21. majJem JuJPeiçoes aos Difembargadores

no caminho, quando vem para a Rela
çao, 'nem nas ifcadas della, quando eH
trarem. ibid.

Carta, em que [e determinou nao pudeJJem
Jer reclifàdos os M iniflros dos Tribunaes
por califas, que nelles fallem. ibid.

Decreto, em quefi determinou, que na~ pu~

dejJemJer recufado$ dejz1peitos os Exe.
cutores de merO'faéfo. 146.

Car em queJe ordenou que os Cotljelhei-" TITo:
Ou', e Minifiros na'Ó pudeJfem dar voto 24.

nos.feitos deJeus Parentes. E na perten-
ça'Ó de algum O)ficio dever votarprimeiro
o Miniftro parente,eJahir para fora.ibid.

Carta, em que fe faz a mefma recommen-
daça'Ó. 147.

Decr~to, em que fe eletermináu que o Pro- TIT..
motor dos Rejiduos, e Captivos naô pu- 67 ~

de.ffe fer condemnado em cufias. ibid.
Decreto fobre a mifma materia, em que
fi reçommenda a objervaneia da Carta
acima. ibid.

Decreto, em 1ueJe cIeclara'Ó as A}ignatu- TIT.
ras, que devem levar os ltfini/lros ; e in- 96•
jlrucçao do Secretario das Mercês fobre
a objervollcin do mefmo Decreto. íbid~

i

N 'D E X
A S' S E N T O

I
S,

Que fe contêm na Collecçaã terceira do
I~ivro terceiro da Ordenaçaõ. .

DOS

TIT. ASSENTO, em que fe reJolveo que, para
~. dfeito de trazerem [eus contendores

áCorte ,ft nn'Ó entendem por pejJoas /tI;
fernveis os Religiqfos ....,.lendicantes, ain-
da que tellha'Ó bens em ~nllm. 15 0 •

TIT. Aífento, em qlle,[e l'efolveo que os Ouvido-
20. res dos Vonatarios l1aô podiao admittir

Artigos de Nova razaô. ibid.
Aífento, em queJe reJolveo que os aggravos

fe devem interpgr 11a audiencia , [alvo, fe
for ele preJo, e naô houver audiencia ; por.
que entao Je poderá acgra1Jar em cara do
Julgador. I i I~

Liv. III.

Aífento , em que fe r~rolvso que nos aez
dias, que a Ley qJligna, para fe juntar
o ?vIandado aos autos do aggravo , fe ha
de levar o mefmo ao Juizo fi'perior. 151.

A[fento , em que fe reJolveo que a difpqfi
ça'Ó da OrdellaçaóLiv. 3. Tit.20.§. 47
tambem tillha lugar 110 Juiz, que dejpa
chi! na Relaçaó com Adjuntos, por com..
mijJaô. ibid:

Aífento, em que Je determinou 9ue fe na'Ó TIT~
pudeJJem averbar os Deftmbargadores 21.

defl1peitos, nem na rua, nem nas eJea- ...
da. da Relaçaô~ 152.

X Alfen-



FIM.

cE
fende as .demandas , depois de ftrÜm s
bens cbllfiJcados.· ibid..

An:en~o, ~m ql~e fe declarou que as cl!fias T\T~
. ordmarras nao fazem exceder a a/çaq{l; 7 •

. PIJr:iJn Jendo em ({obro, e excedendo a
alçada Je deve receber-a appel/aça'Ó. 156.

. Alfento, em que Je refolveo 9ue pOl . JS TIT.
compromiffos Je hao de citar os credores, 78.
'!f/i de nw)'or,como de menor quantia.ibid. .

Alfento, em queJe refolveo que fd a refpei- TIT.
to da Relaça;] do Porto fe dev,e .entender 84•.
{1 Ordenaça'Ó, que manda Je naó receba
aggravo ,fena'Ó no auto do procejJoj e naô
a refpelto dos ma;s Julgadores, 9ue da'Ó
aggravo ordillario j porque dfjies fe po-
de aggravar por iJ!flrumento, ou peli-

,.J •

çao. 157.
A{fento, em que Je refolveo que, para Je TIT.

dar vi/la na execuça'Ó para embargos de 87.
llullidade, ha de corljlar e.fia dos autos; e

.fendo para embargos de paga, fe ha'Ó de
juntar documentos, ·e na'Ó Je ha'Ó de '!fli.
gnar tres dias para prova; e na'Ó cOllfian-
do iflo tudo, Je na de dar vi/la em auto
apartado. ibid.

A{[ento, em quefe reJol0eo que havendo re
cebimento de embargos á Chancellarlo,
em que hdja lugar a ·prova , Je na'Ó ad
mittiJJe Replica. 15 g.

Alfento, fobre ovencimento das ..A;JJigllatll- TIT,
ras a rifpeito do Miniflro Proprietario, 96.
e Serventuario. ibid.

Alfento, em que fe determinou que os E..
fcriva~s naõ aceitajJem feitos, Jem ell..
trega das 4ffignatllra~, com pena de fi1

. penJa'Ó deJeis mezes , por evitar a dem~

ra de [e·fazerem conclz!fOs por falta
della. ibid.

Aífento[obre a mejma materia com outras
declaraçoés.' 159-

Alfen~o, em f/úe fe fez. nova declaraça'Ó Jo-
bre a meJma materia. ibid.

..
16~ . I N D

. Alfento, em que Je determinou qu~. quem
intimajJe fiifpeiçoés a~'S DeJemb'orgado
res fora de fua caJa incorrejJe na pena
de vinte cruzados para as defpe[as da
Relaça'Ó, e. em trinta dias de cadêa. 152.

IAlfento, em que fe refolveo .fe l1a'Ó fodiao
nomear outras tçfiemztlllzas, álem das ql~e

fe nomea'Ó nojim dos Artigos das fillpei
çoés, ainda que o recufallte jure que lhe
viera'Ó de novo. ibid.

Aífc nto., em que fe reJolveo que, depois que
. o D~fembargador tiver pqJlo .tençaó 110

feito, Jabendo-o antes o recl!fante , ou
tendo raza'Ó de o.Jaber , naó poderáJ){ re
curado de fi1Pe1to. 'r 3·

Aífento, em queJe refolveo que a diJpqJiça'Ó
da Ordenaça'Ó Liv. 3. Tit. Q L §. 16. na'Ó

. procedia no ceifO, em ql(e oChancellér,
ou Adju/ltos fi tinha'Ó dado, ou J~dgado
por.ft{peitos , ainda que as caz1as na'Ó f~f

Jem de inimizade capital j porque nfjle
cafo na'Ó pJdem fel' Juizes da fiifpeiça'Ó,
que fe intentar. ibid.

... !fento, em. quefe refolveo que, fendo recu-
fado oChanceller , que havia de conhecer

. da8 JuJpeiçoés, na'Ó correm os quarenta
e cinco dias das primeiras. 145.

A iTem:o , em queJe refolveo que odia, em
ljtle.fe a/tt!ia a/U(peiçaó na'Ó entra nos qua
renta e cil7cO dias; porque ~jlesJe ha'Ó de
coutar de momento a momento. . ibid.

frenra, em que (e refolveoJe 11a'Ó havia'Ó de
admittir embárgos á fentença 'dtl fi1Pei
ça'Ó, ainda que jejao de nullidade, oufub
ornaça'Ó, ou outros ftmelhantes. ibid.

~IT.'Aífento , em quefi refolveo que, quando os
<' ) 8. feitos ,crimes va'Ó conclaJos com contra;

diélas, e '!fies Je na'Ó recebem, fe /1ao
devem jentencear a final os mej1710s fei
tos.' 155.

TIT. Alfento , em que fe r101veo que o Procura..
67. doi' Fifcal naô paga clIfias, quando de-

'"

"
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Tit.XV. QlI~ os Corregedores, das Coml1r~

eas 1 e outros 0.Jicia~s tempora~s, na'Ó
-çoJnlwem bens de raiz, nemfaça6 outrO$
ç~1Ztrato3 nos Lugares'l, onde Jaô Ojfi-.
çwes. . 13.'

Tit. XVI. Que os C!erigoG, e Fie/algof.
,.J11ao comprem para rçgatear. 14':

-Tit. XVII. 'Quando os que compratJ eJcra
vos, ou bttflas, os poáeráõ e/deitar por
doenças, ou mangueiras. ibid.

'rito XVIII. Ouando os Carniceiros,. Pa..--deiras, ou T averneiros , !erao cridos por
Jeztjuramento J no 9.1IC lIellderem}iado da
[cus mljleres. - 15.

~it. XIX. Do que prometteo fazer eJcri
ptura de venda, 011 de outro contrato J a
depois a naô quer jfWwer. 16._

Tit. XX. ComoJe pagará (} pa't/, quefe ven~

deofiado, ou fe emprdf,ou. 17.
Tit. XXI. Em que moeda3 Je fara~ às pa.

gamentos do quefi compra, ou deve. ibid:
Tit. XXII. Qu~Je nao enjeite moida d~E!.

Rey. IS.
Tit. XXIII. Dos alugueres das caJas. ibid~

Tit. XXIV. Em que caJos poderá oJenhor
da caJa lançar fora o alugador. 19.'

Tit. XXV. Dos Ojficiaes, que nafJ podem,
fel' Rendeiros. ibid;

Tit: XXVI. Que os Ojficia~s àa-Fd"1.t17da

. naô arrend~m COIfa alguma aos Rendei.
ros d'E!-Rey, nem os Senhores de Ter-
ras 11 feus Otlvidor~s. - 20.

Tit. XXVII. Das ijlerilidades. -ibid.
Tit. XXVIII. Que todo ohomem poJJa vi..
. -per com quem lhe aprouver. ibid~

Tit. XXIX. Do criüdo , que vive com ofe
, nhor a bemfazer; e çomoJe lhe pagará (J

Jerviço. ',21.,

Tit. XXX. Do criado,' 9z~e viveqt.1o~a bent
".. 'faxer , fe pâem'- çpw.-cutr:m'; ,do lJlfe (J

r ,- recoll,,~ , ibiet
'Iit~_

T 'IT U -L ,O'
,

.. I. !

-rc,;~,Do Livro quarto-das Or,;.
-denaç ,Js•

.. '

• - ITULO I. Das co~
pras, e vendas, quefê de-.
vemfazer por preço ceI'...
to. Pag.I,'

Tit. II. Das ,compras, e
ve!ldas , feitas por)igual

\ dado ao vendedor Jim-
plezmente, ou em começo, da paga. 2.

Tit. III. Qúe, quandoJe vende a couJa, que
ne obrigada; fempre plfjJa comleu encar
go. ).

Tit. IV. Da "(lenda de bens de raiz feita
com cOlldiçaí.Í, que, tornandoJe ate certa
dia (} preço, feja a venda deifeita. ib-id.

Tit. V. Do comprador, que naõpagou opre~
ço (lO tempo,qllc devia, por acOifa lla5fi"
de vendedor. -4.

a'it. -VI. Do que compra alguma cozfa abri.
gaáa a outrem, e cOll)igna o preço em
JUIzo, por- ÍJa5,ficar obrigado aos créd~

Tes. 5. '
Tit.VII. Do que vende numa califa duas ve-

zes ti diverjas pejJoas. ' - 6,
~it. VIII. Do perigo, ou perda, que aconte

eco na C011a vendida, antes deftr entre
gue ao comprador. ibid.

, Tit. IX. Da venda de 'Coz1a ile raiz jeita
\ a tempo,. que já era arrendada, ou a!u~

l , gada ti outrem por tem erto. '7 ..
Tit. X. Das vIndas, e çoés ; qUc' fe

faz,em: de cOIUas !itigioJa3~.., - 8.
Tit. XI. Que nil1gllem Ieja conflrangido a
. venderJeu h~rdamento, e califas, que ti
o ver contraflia vontade. 9.
Tit. XII. Das vendas; ~ trocas, 111e-a!guns

fazem cOlllfeus,filhos , OIl1ZetO$: ',10.

Tit. 'XIII. Do que _quer' deifazer a venda,
- porJer enganado em mais de amótade do
,. jlfflo preço.-' , . II ..

l( Tit.-XIV~ Qae ningüem comprc,·'n-e,m ven·
. da dtjembargos. ' ) ~~
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.Tit.XXXI. Como fe pagtrráô os ftriJTços, e / 'fit. LI. Do que conftjJa ter recetrido o
Jo/dadas dos criados, que na'O'1l1trára'Ó .' ~lJJJ1fJ couJa, .e.fVo,~/pois o nega. ,9. ·
a partido certo. pago 22. Tit. LII. Do qlté ,:onfe.ffa o que lhe Ize ei-

Tit. XXXII. Que fi 11M pf!ifa pedir fll- xado emfeu juramento CQm algun,a ql. ~

daia , 0(1 Jerviço , pqj}'rrdos. tres (l11- lidade. 40•
nos.' ~ 23. Tit. LIlI. .Do contrato_de emprtftim~ , 911~

Tit. XXXIII. PO;"lJue maneira fe prova- - fe chama Commoáato. ' .. 41.
ráõ os paga-mentBs dos feri/iças, e fl/da- Tit. LIV. Do qüe lWÔ e~ltregQ a- ·0 f-a. em..
das. '" . 24-0 prç)lildiJ; ou alugada ao tempo, que he

Tit.XXXIV. Do que lança de cafa'(J cria. ohrigado, e do terceiro, que a e1J1har-.
do, que tem porjà/dada. r . ~J)id. gl1. 42.'

Tit. XXXV. Do que demanáa aa (1 .Jà() Tir.LV. Que ai Terras da Corba, e os af
odamlJlJ , que lhefez. 25 p fentamentos d'El,Rey nao ,F!.t1faof~r ope..

~it. XXXVI. Do que toma alguma pro- . nhados"nem obrigados. 4J.
priedade defaroparaJi, e certas p.~foas, Tit. LVI. Dos que apenha'Ó Jeus hens com
-e ntJ'Ó nomeou algum fl ella antes da condiça'Ô, que n(J'Ó pagando a certo dia".
morte. ibid~ . fique openhor arrematado. ibid~

~it. XXXVII. Dai nomeoçoés 'I quefi la- Tit. LVII. Que l1inguem tome p,ofe defila
um dos prajõs., em que ct(os fe pódem re- coztjà, nem penhore Jem autloridade de.
vogar. 26 t J zljliçaA ibüj=

~i~. XXXVIII. po fo.reiro , que alheoll o Tit. LVIII. Dos que toma~ jõrçofamenie
foro com allétoridade'do jenhor,o J. ou [em a pife da coufa J lJue. outrem poJJue.. 44~

. ella. :2 7• Tit. LIX. Doa Fiadores. 45'.'
Tit. XXXIX. Do foreiro, que naô pagoll Tit. LX. Do homem eqfàdo, lJuefia alguem

a penJa'Ó em tempo devido. E. com~ pur- Jem c:cnftntimento de fila mulher. 46•
. gorá a mora. . 2S. Tit. LXI. Dohenrficio do Senatus conJul•.

Tit. XL. QueJe naô #Orem çaJas _, ftna'Ó to Velleano, introduzido em favor .das
a dinheiro. ~9. mulhere.s? lJuejicilõ por ji4dor4~ de ou-

Tk: XLI. Que os fireiros dos hens da Co- trem. ibid~

TÔO I Morgados, CapeI/as, OIl Coinmen- Tit. LXII. Das Doaçoés, que ha~ deJer
.das, naô dem dinheiro, nem outra cOlga inJinuadaa.· 47:

, aos fenhor'io6 ,'por lhes #Orarem, ou ín- Tit. LXIII. Das Donçoés, e alforria., que
novarem. . ibid. fi podem revogar por cmHa de ingra#-

Tit. XLII~ Que na'Ó jejçzã conflrangidas díZ'Ó. 4 g.'
pdfoaa algumas a peJfoalmente morarem 'Tit. LXIV. Da D.ot1ça~ de hens m~eis~

em algumas T~rras , ou Cafaes.· ibid. feita pelo marido [em .outorga da mu""
Tit. XI.JIII. Das SeJmar2at. . ~ o. lher. 49~ I

~it.· XLIV. Do pontrato da flciedade, e Tit. LXV. Da Doaça~ feita" pelo marido .
companhia. .)3• á mulher, 011 pela mulher ao marido. ibid.

Tit. XLV. Do lJue dá herdade a parceiro ~it. LXVI. Da Doaça"Ô, cu venda feita
de meyas., ou terço, ou quarto,olt arrenda por homem '- {ado aJua barrogáa. So~

por certa quantidade. ~ 5. Tit. LXVllo 01 contrato.s ufurnrios. $1;

~!it. XLVI. Como omarido, .e mulherjo'Ô Tit. LXVII Quefi naG·façra'Ó contratol
meeiros emftus hens. ibid. de pa"Ô, 'Vinho, auitç, ~ outr41 manti~

Tit.XLVII. Das ..A.rrhas, e Camara clr.. mentos ,ftna'Ó'a dinheiro. 5J!
raJa. • 36. Tit. LXIX. Que ft lutófaçll~ nrrenaamc1!-

Tit. XLVIII. Que.o marido 1-1a~ p(}jfa ven· tos de gado'S, 011 colmey..o"S. 14-
der., nem alnear bens fem olltcreq, da m«- Tit. LXX. Das penas con1JJen.cionae.s ~ e.

.lhe!". . . '. ibi~. judiciaes,e i,!tere.ffes, el~Hlue caJc~ f~P.(}•
TIt. XLIX. Que nenhum OficiaIda !ufil- .Jem levar. . . tbHf.

ça1ouJfazenda·rece.ha tlepgfito algu1n.38. Tit.LXXI. Dos contratos fimu1arlos~ 5S~

~it.~. Do emprf/limo, queft chama -mIl- Tit. L~XII~ DO$ t:"..~trmo~ JeJ'!ffor.tJ" t'

'tllO. ibid. dos.. f6l\
: -~ '" ~~\i
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I N D E X
Tit. LXXiII. Queft na~façao cOfltratos, -/T\t. XC. Em que caJos poáerá oirma'd qr{e~
~~ diJlratos comjurar e 11.0 promiffo~ relar o.tt}/lamento do irmao. 7I.

__ ou boa,fé. 'pag: )0. Tito XCI. (,'01110 opay, e máyftccedem na
TiL LXXIV. Dos que fazem c'!lJa'Ó de herança (Jofi/ho, e na'Ó oirma'Ó. j'l.

bens. 57. Tit. XCII. Como afilho do peaP filccede'a
~,rit. I.JXXV. Quando valerá a obrigaça'Ó feu pay. 73.

feita pelo que t!flá prefo. 5S. Tit. XCIII. Como os irmaos ele damnado
~it. LXXYI. Dos que podem ftr preJos coitoJllccedem hllllS a outros. ibid.

por diviâds clveis., Oil crimelS. ibid. Tit. XCI\T. Como o marido, e mulb.er file-
rJ'it. LXXVII. Dos que podemfel' reCOm- cedem hum a outro. 74.

mendados na cadêa.. 59. Tit. XCV. Como a mldherfica empojJe, e
'rito LXXVIII. Das compen[açoés. 60. ca "'::..1l (Je caJal por morte de [eu mari.

, Tit. LXXIX. Das preJcripçoés. 6,. do. ibid,
~it. LXXX. Dos tefiamentos, e em que Tit. XCVI. Como fe ha'Ó de fazer as par·

fJrmaJeJará'Ó. ibid. tilhas emre 08 h~rdeiros. 75,
1it. LXXXI. Das pefoas , a que l1a'Ó he Tit. XCVII. Das Collaçoês. 79.

permittido fazer tçflamento. 63' Tit. XCVIII. Em que enJos IJa"ú poderá o
~it. LXXXII. Quando no t#ame1Zto o pay haver tJ uflifrllc10 dos bens dofi/ho.8;.

" pay llaô faz mellça'Ó do filho, ou °fi· Tit.XCIX. Em que c~s a máy repetirá as
lho do pay 1 e diJpôem fomente da ter- difpefas , quefez com Ofilho. 84.
ça. 64- Tit. C. Por que ordem [e fuc.cederá nO$

~it. LXXXIII. Dos tl.fiamentos áos Sol- Morgados, e bens. vinculados. ibid.
dados, e pifoa. , que morrem naguer- Tit. CIo Em que caJos os JuccdJores das.
ra. ibid. Terras da Coroa, ferdÓ obrigados ás di-

ITit. LXXXIV. Dos que prohihem a ai. vidas deflus antecejJores:. 87.'
. gumas pifoas fazerem ftllS te.ftamentos, Tit. CII. Do& Tutores 1, ~ Curaelores, que

ali os eon}lraogem a ijJo. 66. je da'Ó aos orfa~s. ibid.
Xit. LXXXV. Do& que 1Za~ póáem fer te.· Tit. CIII. Dos Curadores" que fe da'Ó aos

fiemunhas em t~amentos. 67. prodigos, e mentecaptos. ~9.

~it. LX-KXVI. Dos Codieil/os. ibid. rito CIV. Dos queJe eJel!fa~ defer-Tuto-
~it. LXXXVII. Das fubflituiçoés dos res. 91 •

herdeiros~ ibid. Tit.CV. Das mulheres viuvas,que caJa'Ó de
~it. LXXXVIII. Da: cazifas , por que o cincoenta annos , tendofilhos. 9 2 .'

pay; ou máy podem desnerdar feus fi- ~it.CVI. I!as lliuvas , que ç4a'Ó ant~s .do
lhos. 69~ anno , e dro. lbJd..

~it. LXXXIX. Das cauJas, porque poderá Tit. CVII. Das viuvas, que t}lhea~ , como
.ofilho desherdar[eu pay , ou má}. '1 I·, n.a~ devem 1. e df/karataojells bens. ibid~
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.Dds C01npras, e 'vendas, que Je devem fazer por preç~ certo.

S conpras , e ven·,
das Ce p6denl fa
zer nao f6mente
ee.qan o o vende
dõC·,:~ con1prador
efl:aó '~re[entes, e
jutos fnl hum Lu
gar, m s ainda que

P••,.,. ", ..,., o ven~dor eíleja
em hum Lugar, e o compradorem outro,
confentindo ambos na venda e acor
dando-Ce por cartas, ou menfagüros, con
telltando-[e o' 'co111prador d2., coufa, e o
vendedor do preço. E póde-~ aiTi I,TIefmo
fazer a venda,pofio que a coifa comprada

J..Jiv. IV.

naó efieja pre[ente diante o comprador,
e vendedor, confentindo ambos na venda.

I E para a venda fel' valio[a, ferá o
preço certo,em que fe o comprador,e ven
dedor acordarem. E por tanto, Ce o ven
dedor diífeífe ao comprador: Vendo-vos
{}}la califa por quanto vós lJuizerdes , ou por
lfuanto eUlJllÍzer, e~a venda naó valerá.
Porê m, fe o comprador, e o vendedor fe
IOl~varem em algum homem, deixando em
{eu arbítrio que lhe affigne o preço, por-:
que a coufa feja vendida, declarando elle
o preço valerá a venda. Mas Ce elfe , que

ilouve{fe de pôr o preço, niorreífe, antes
que o declaratre, nao valerá a venda. E

\. ~rbi-. ,

--

\
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~denaço~s~Tit. I.,.e 2.
bitradores, Hl:o fique firme, e vali~fo, o·
]. meza do dit ~<'ntrato.

2 E poLló~~ .... e o preço da coufa com
prada fe naó po114 commetter ao com d-.

.dor, ou vendedor, póde-fe porêm comet..
o ter a coufa comprada,ou vendida a,,' razi.
mento do comprador: affi como, fe _ ven
dedor vendelfe hum tonel de )Üpho", ou
de azeite,ou hum efcravo;-oúnhuma beila"
e o comprador compralfe elfa coufa, con
tentul1do-fe della a 'tempo certo,em tal ca·
fo, fe,durando o dito tempo, o comprador
for della contente, valerá a venda, e ferá'
fume; e naó fe contentando della, naô va
lerá o contrato.E naó declarando exprelfa
mente no dito tempo ao vendedor com~
naó he contente, ficará a venda firme~

2 Lit'ro quarto das
arbitrando etre terceiro o preço da c9ufl
affi vendida defarrazoadamcnte., anei
ra que alguma das partes naó eja con
tente de feu arbitramento, deve-fe a parte
de[contente foccorrer aoJuiz,a que o co
nhecimento pertencer, que mande (:tzer
outro arbitramento por hon1ens bovs. E o
dito Juiz confirangerá o vendedn:,e eom
prador, que fe louvem em ho·ne!lS bons

. dignos de fé, que tenhaõ cr.dheclment? '
e fabedoda da tal coul:1. ; JS quaes ~' JU
ramento dos Santos Eu-,ngelhos f~ao ou
tro novo arbitramen tJ •E fe ambos fe aco'r
darem em huma tfl1çaó, efl:ejaó as partes
por feu arbitraprento; e naõ fe acordando,
entaõ aroitre-dfeJuiz com eHes. E acor
dando-fe cile com cada hum dos ditos ar-

•

•.

o II.

. '

Das compras, e vendas feitas por )i.gnaJ, cfad(J ao 1l"e1ll1edor.fimple~mente,
'. Oíl em começo da paga.

F·Azendo-fe compra, e venda de .dor todo 9 dinheiro,-que delIe receheo em
, alguma certa coufa por certo fignal com outro tanto. E· efia pena he

preço ~ depois que o contrato he dada ao comprador, e vendedor; porque
acordado, e tirmado pelas paLes ,Inaô fe naó quizeraô confiar da perfeiçaõ do con-
póde mais alguma dellas arrepender fem trato, e quizeraõ ufar d~outra nova provi
confentimento da outra; porqu,e, tanto 1àó; convêm a faber, de dar, e receber,
que o cornprador, e vendedor faõ acor- o fignal.
dadoS"lla co.mpra, e venda d'aJgm:na certa 2 E iflo fe naó entenderá nas com
coufa por certo preço, logo elfe contrato pra.s, e vendas,que fe fazem por Correél:o
he perfeito, e acabado, em tanto que res entre alguns Mercadores efirangeiros,
dando, ou ofterecendo o comprador ao ou vizinhos fobre algumas mercadorias;
vendedor o dito preço, que feja feu, ferá porque em tal cafo, ainda que o compra..
elle obrigado de lhe entregar a coufa ven- dor dê algum dinheiro em fignal ao ven..
dida, fe for em feu poder; e fe 'em feu po. dedor, naó deixará por tanto a ven.da [er
der naó for, pagar-lhe-ha todo o interelfe, em todo firme, [em alguma das partes fe
que lhe pertencer, aíIi por refpeito do poder mais arrepender delIa fem confen
ganho, Gomo por refpeito da perda timento da cutra parte; porque affi foi

I E no cafo, onde o comprador, e fempre ufadc"éõ?e os Mercadores.
vendedor tivelfem acordada,e firmada fua ; E fe epois da compra, e venda.
compra, e venda de certa coufa por certo '·acabada,por onfentimento, e firmeza das
preço, e o comprador délfe logo ao ven-, partes,o conpradbr'dér ao vendedor certo
dedol' certo dinheiro em fignal por fegu- dinheiro en parte de paga, ou em 6gnal,
rança da compra, fe"o comprador fe arre- e paga, cono alguns coílumaó fazer, na5
pender, e fe quizer affaftar do contrato, fe poderá á mais alguma das parte~ ar~e..
pode-Io-ha fazer, mas perderá o dinheiro, pender, efahir do contrato fem confenei..

.que affi deu em fignal.E bem affi,fe o ven· mento da ouV'a parte, ainda que queirà
-dedor,qJ.Je o íignal recebeo do comprador, perder o ain~iro,q deu em parte 'qe paga, •
Ce quizer aorrepender , e affafiar da venda;n ou em .fignále paga,ou outro tanto,co.mo .'
pode-Io-ha fazer,.mas tornará ao compra. o que receb~ ; porqu~ pelo dinheiro, q~:

10•
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~ .~ 0~ ~ quandoJe vende ,a cau/iI,' zié hê 'olfrlgada;féinp.re e:J'c. J'
"" f~i ~3dõ ~m'ílgi1a],eem ~aga,ou em parte' \ e~enda mais perfeitos, que onde' f6mente
j cltq"aga, ficaõ e{fes çonC~a'~s de compra fOi dad ,"ll} fignal;e naó em parte de paga~

f \,\ ifi T , " .. .." ,
ti. ' \ , "

· ' ~ T I T U L O III.

IV.o

, ,

demanda até vinte annos acabados: os
G~laes dez a.nnos, e vinte fe c,ontaráõ do

, primeirp dia, qüe a coufc't fOl a poder d~
poífuidor"com titulo, e boa fé. ~ vindo á
coufa obrigada a poder do poífuidõr [eui
titulo algum, poder-lhe-ha a demanda fer
feita pejo crédor até trinta annos cumpri.. •
dos, COI tados pelo modo Cobredito. E f~

a coura obrigada fempre for em poder do
devedor, ou de {eu herdeiro, oU,de algunl'
outro crédor, a que depois foífe apenha~

da, poífuindo-a por virtude do dito ape:;
nhamento, neO:es caCos poderá fer feita â
demanda até vinte annos entre os prefen::'
tes,e quarenta entre os aufentes, contados,
do dia,que a obrigaçaõ for feita em di,ante;
{alvo, fe conílar da má fé dos {obreditos ;
porGue entaó em nenhum tempo podeiáÓ,
pre{crever.

ULTIT

Qlf~, quandoJe vende a c~l1a; que he ohrfgdáa, ftmpre pajJa coní jeu enca'rgo:

S
-,·, .
TI o deved rs.,que obrigou alguma

, {ua coufa a9 [eu crédor, a vende_r a
outref!l, ou a amear por ql1alql~er

outra maneira, e a paífar a [eu'poder, paf
fará a coura com [eu encargo da obriga
çao; e poderá o ~rédor demandar o pot
Cuidor ddla, que ou lhe pague a divida,
porque lhe foi obrigada, ou lhe dê, e en
tregue a dita coufa, para haver por eJla
pagamento de {ua divida;demandando po
rêm ° crédor primeiro o {eu devedor,e fa
zendo em tcus bens, e de {eu fiador ( (e o
tiv.er dado) execu<;aõ, con10 pOl~ Direito
fe deve fazer. ,

1 E dia demanda lhe poderá fazer até
dez annos cumpridos, te ambos, crédor, e
po ffilidor , eraó moradores em huma CD

Imarca.E fendo moradores em detvairadas
Comarcas, entaó lhe poderá fel' feita a

Da venda de bens de 7:aiz feita com cOlZdiça~, que tornandofe até certo
dia o preço, ftja a venda d~?feita.

,

L Icita couG't he que o comprador, I E iO:o ha lugar, quando a ·coura he
" e vendedor ponhaó na compra, e vendida por jufto preço, como diremos

venda,que fizerem,qualquer cau- no Titulo: Dos contratos uJi,rarios; por~

tela, paé1:o, e condiçaó, em que ambos que {e a coufa foífe vendida por menos a "
acordarem, C0111 tanto que feja honefta, quarta parte do ju{1o pre<;o, e na vend~

e confórme a Direito; e por tanto, {e o. foífe pofio o dito p'aéto, nette cafo con":
comprador, e vendedor J1<.1 compra, e correndo juntamente o grande desf.,üleci':;
venda Ce acordatTem que t0l' ando o ven- mento do preço jufl:o com a dita cot.1~

<ledor ao comprador o preço;que bouvelIe vença, e paéto fazem o contrato fer
pela couCa vendida até tempo certo, ou ufurario.
~llando Cjllizeífe, a venda foffe desfeita, e 2 E bem affi, fe o contr"ato de C0 t1l': '
acoufa vendida tornada ao vendedor, tal pra, e venda foire feito com o dito paélo
avença,e condiçaó affi acordada pelas par- por li.omem,que tiveífe em cofl:ume pnze'::'
tes vaI; e o comprador havendo à COu~'l nar, ainda que foífe a venda feita por JU~

comprada a feu poder, ganhanl, e fará fio preço, ferá o contrato julgado p~~

cumpridamente {eus todos ,os frutos, e ufurario; porque o dito paélo affi pofl:o
novos, e rendas,"que houver qa couCa com- no contrato da compra, evenda por ho~
prada '" até que lhe o di~o preço feja re- ,mem coftunlado onzenar, faz O contrato
fiitl.1ido. .; fer ufurario, quer foífe culpado em o dito

:L;iv. IV. A 2 coflu-
/
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4 Livro quarto da$. Qrilenaçots.) Tit. 4., e ;,
coflume o comprador} quer o vendedo - a coufa, que am vendeo'; e do para

" E nef1:es. dous ca[os haverá o c . prador Corôa de noífos Reynos. E qUclr ':Q,

a pena, que no Titulo.: Dos' ntratos 'a . frutos, ~ e o comprador tiver rece·
l!fi,rarios : poremos ao que dá dinheiro á bidos , ferá obrigado de os tornar ao ven:
onzena, aUi do perdimento do principal dedor, ou fua verdadeira eíl:i~11açaõ, fe..
em dobrá, como do degredo., am peia gundo o que valêraõ commummente ao
primeira vez, conlO pela fegunda, e tenipo, que os colheo'; e naú fe p~rderáõ

terceira; e o vendedor p~rderá fómente para Nós. . ~'~ /'" t;..
f:;<,~ ..

n

.

TI TU:Lü
r

.v.
Do cOlizprador, quénau pagou o preço ao temp~ ; que deviq" por' a COlVa .

Jlaô fir do 1/endedor. . '. . .. ,' '

•

t

•

'SE o comprador for entregue Ga cou-
.. fa, Glle comprou, e antes de pagar o

. preço ao vendedor, lhe foi dito que
a coufa naú he do vendedor, naú ferá
obrigado a lhe pagar o preço; e fe lhe
já tiver pago parte dcHe, naú ferá obri
gado a lho acabar de pagar,até que o ven
dedor lhe dê bons fiadores leigos, e abo
nados, que fendo-lhe 'a coufa vendida,
lhe componhaõ o vencimento deHa. Po
rêm', fe o vendedor tiver tantos bens de
raiz defembargados,que baílem para intei-

. ramente cumprir o vencimento da COUfil,

fendo vencida, naú [erá obrigado dar
fiança; pois t~m bens, porque componha
o vencimento del1a. .

I E por quanto, tanto -Gue a com
pra, e venda for acabada por con(entÍ
mento d~s partes, deve o vendedor entre
gar primeiro a couíà vendida ao compra
dor; e depois o conlprador lhe deve logo

,pagar o preço: fe o vendedor 'reeufar en
tregar primeiro a coufa vendida 'ao com
prador,receando de naú poder delIe haver
e preço, e o comprador naú confiar do
vendedor, duvidando haver delle a coufa
comprada,fem lhe..primeiro pagalr o preço,
m.andamos que a coufa, .ve,ndida, e o
preço fejaá entregues em rnaõ de homem
fiel ; o qual, tanto que de tudo for entre
gue, faça as 'partes contentes, dando ao
vendedor o preço, e ao con1pradol' a cou
[a: e tanto que o comprador for entregue
da coufa comprada, e pagar o preço ao
tVendedor, ou o offerecer, Iogo·he feito
deUa (enhor; e fla.ú pagando, nem offere'!'
cendo logo o comprador o preço ao ven
'dedor , .poderá o vendedor 'cobrar delle' á

.- .. '-

coufa, quando quizer, C~)J1JO fua; fiilvo, fe
ao tempo do contrato' entre el1es feito,
ou ao tempo da entregà da coufà vendida,
o vendedor fe houve por pago' do preço;
porque entaó ferá ó comprador feito re
nhor della, como [e o tiveífe pago,' ou
ofrerecido ao vendedor. .

2 E fe o vendedor ao tempo do con
trato deu efpaço ao comprador para lhe
pagar o preço, fe lho elle naú pagar ao
tempo, que lhe foi o\.ltorgado, poderá o
vendedor logo cobrar a couf.'l do com
prador, fe a tiver em [eu poder, ou de
qualquer outra pe{[oa, em cujo poder a
achar. E naõ fe poderá efcufar de lha tor
nár, pofio que lhe offereça o preço; pois
lho naá pagou, nem ofl.i:receo ao tempo,
que [e obdgou. Porêm,' fe o vendedor
quizer antes haver o preço, que a couià
vendida, pode-Io-ha clem.andar, e havei',
quando lhe aprouver. '

3 E vendendo algum homem alguma
,coufa movel , ou de raiz, [ob condiçaõ,
ql.le,fe lhe o comprador naõ pagar o preço
delIa ao dia por elle affignado', a venda
feja nenhuma, fe o comprador até o dito
dia nai) pagM" venda ferá nenhuma,
confórme a.! êOlldiçaú délla. M~s [e p?.[.
fado o dia da paga, o vendedor requerer
ao comprador, Gue pague o preço 'da
·coufa comprada,qtie lhe houvéra de pagar
no dia já pãifado, naú poderá já desfazer
a'venda contra voiltade do comprador;
porGue deixou o direito, que tinha; pois
pudéra desfa~era venda por bem da coco.
<liçaó,por lhç naó fel' feita a paga,e pedio,
e demando~. o pagamento, fendo paiTado t'

o dito dia", ,
TITU-

•
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" ~ Do '111~ compra alguma. coztfa obrigada alJutrem ,.e cotz}iglla o pl'eço eiti
. - Juizo, por na'Ó .ficar obrigado aos credores~ .

'. .~.

(S.'" ~mp~ando algue.m algum~ coufa lh~ f?r ~ffigna~o, q~e inofire fua divida,
'i~ .... }. ou de raIZ, fe qUlzer fel'. claramen~e, e lhe nao fo~ embargada pelo

: . .' 'releva:- ~. poderem mais de- vended-<:>r, fasa--Ihe o J~iz pagar pelo 'pre-
m~~ldar. por. ra~ao d· coura fel'. a outrem. : ço', e quantidade, que affi for conGgnada.
(}brigad.a, tanto que a comp~ar, lev,e logo, E fe.fiêar alguma eDuCa do preço, faça-a
e ~ftereça.o:preço, porque a comprar, per- entregar--ao vendedor. E fe em catia hum

. ' .a~t.e.o Juiz.. Ordinario do Lugar, onde a·· ·dos ditos termos vierem, e concorreu.:m
, venda foi feita~.e requeira-lhe, que o man- muitos crédores,ouça-os, e faça-lhes'jufii

.de PÔ! .t;m fequeítro. em maõ de algum ça, .entregando .O· .preço; ou quantidade
hom~m fiel ~. e abonado, por tempo· con- áqueUe, que melhor 'direito tiver, porque
veniente,a que poífaõ vir alguns ,crédol'es, deva preceder aos' e1.ltros. E llil,Ô vindo ao
.a qu~ q vendedor .feja obrigaqo, ou tenha dito. termo. ~l1gum crédor; faça o Juiz en
apenhada a caufa vendida .. E tanto q.:ue tregar o preço,.e quantidade ao vend~dor,

,iRo affi for feito, e o,preço offerecido ,. e pois'naõ vem quenllho embargue. '. .
confignado, o compraqor haverá fegura- . 2 E quanto ás arremataçoés ,qtle fe
mente a couCa comprada, e nunc~ lhe' fazem por mandado, e am9.:oridade de

.mais poderá fel' demandada por algum cré- ·jufiiça con1 Taballiaõ, ou Efcrivaó, '~m
dor, a que pelo devedor foífe obrigada. E Lugar.cofiumado, mandamos que, f~ du
mandamos a todos os Julgadore.s, a que rando a den1anda entre o crédor, 'e o

1 tal requerimento for feito pelos compra- devedor, cujos bens foraó arrematados,
dores, que façaó pôr, e coníignar o preço,. ou d~pois ante~ da arremataç~b naó veya
ou quantidade,porque a coufa for vendida, outro crédor, que lhe embarga{fe fua di..
em mab: de hum homem bom, fi~l, leigo, e· vida, e pagamento delJa, neite caro, tanto
abonado, morador no Lugar ; ~ façaú vir, que a .at:remataçaó for feita, feja logo
perante fi os crédores, a qüe a coufa for pago de fua divida o crédor, a cujo reque..
obrigada, para litigarem, qual delles he rimento a execuçaõ, e arremataçaô foi
primeiro"e. tem mais direitq, para lhe·de- feita;e-fe depois vier algum crédor ·outro,
.V~r fel' entregue o preço, ou -quantidade. ,qu,e [e' diga fel' primeiro que elle, fejaõ

. I .E fe os crédores forem todos mo- ambes ouvidos com feu direito [obre o
r,a'dor~s neire Lugar, ou ahi prefentes~ fa- preço " e dinheiro, porque a arremataçaô
ça-os oJuiz cit.ar,que a feis dias perempto- foi feita; e a coufa affi arren1atada fique
riamente venhaó perante elle; e. fe naó falva ao comprador, pois que a comprou
forem prefentes ne{fe. Lugar, .nem m~ra- em publico por ll1andado , e auétôridade
dores neIle, faça oJuiz dar prego~s ,·e -.de juíliça. . .

.pôr Ediétos, no Pelourinh..o l ~.lugares aco- 3 E ·no caCo, onde pendendo. entre o
fiumados, .que todos os crédores , a que o . crédor, e ,dev.edor demanda, ·de que de-
.v~ndedor. for obrigado, ou àcouCa ape- pois deCcendeo a execuçaó, ou depois
nhada, v.enhaó. perapte el1e alIegar feu della .em qualquer tempo antes da arre
direito fobre, o preço, e apenhamento a mataçaó veyo algunl outro crédor ," que
termo. conveniente, que lhe affignará fe- penend.e haver direitq na coufa apenhada,
g~1l1do a diílancia dos Lugares, onde tiver fazendo ·{obre ella demanda, ou prote..
por informaçaõ que os crédores faó m'Ora- {lando por feu direito, por dizer. que
dor~s ;' com tanto que nab pa{fe de trinta fua divida era primeira que ·a do outro,
di~s.ao mais-,por.grande diílancia que haja mandamos que fe faça arremataçaó', e
do Lugar? onde a couCa foi -yendida., aQs feja 10go·'O preço -, ou qüantida~e delIa

.. Lugares,onde os crédores forem mqrad~- feque!l:rada, e conGgnada em Juizo i e
leso ~ vindo algum crédor ao tempo"que fejaõ OUVidos .e1f~s cr~aores co~ feu di-

- re~o

)
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6 ,. 'Livro quarto dás Or:d' /naçoés, Tit. 7. , e 8.
reito fobre ~. pre.~?, ou qua~~tidade; ~ . CQmE!ador, qu~:a fomprou pu~ icameJ1~e
a coufa arrematad'u fique fernpr~.(alva ~o p~r auétoridade' de JuHiça. .

VII.
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Do que"veúde' hH111ll C0l1a duas vezes a dlveTias pejJoas.\S'É o que fo~ fenhor d'alguma coura,: 2 E fe o fenhor ..n J6u'c;: ve"ndelf'é
• \ ~'l vender duas vezes a defvairadas a alguem, e recebe (; o preço; fem lha en·

peffoas, o que primeh:o houver en· tregar, e depois a vende{[e a outrem, e
ttega della,' ferá della feito verdadeiro lha entregafle recebendo delle· o preço,ou
feF~hor, fe, della pagou o preço, porque havendo-Ce delIe por pago, dl.e fegundo
lhe {oi vendida, ou {e fe houve o vel1- comprador ferá feito verdadeiro fenhor'
dedo~' -por pago della ; porque concor- delIa; e o primeiro comprador '.poderá

.rendo a{~ na 4ita venda entrega da coura, demandar ao velJdedor o dinheiro,que lhe
e paga do preço,o f.azenl fer {enhor della. pagou por a compra da dita çoufa, com

I' . E fe o fenhor da coufa a vende{[e a {eu interelle;pois lhe naó entregou a COUa!, .

alguenl por preço certo, e lha entregaífe Gue lhe vendeo,de que recebeo o dinheiro',
logo, fem delle receber. pr~ço algum, e e a vendeo. a outrem, e o fez della fenhor;
depois o vendedor recobralfel:l po{fe delIa, pela entrega, que lhe della fez. E por affi
e a vende{fe. a outro, e lha" entrega(fe vender huma coufà a dous em tempos der
recebendo ·deIle o preço, efte' fegundo vairados , haverá a pena, Cjue diremos no
c9mprador. f~rá feito cumpridamel1.te {e- quinto Livro, Titulo: Dos ·hulr'Óçs, e

.uhor della. . inliçadores.
r .•

"r I ·TUL o VIII.

vendida de todo, e depois foiTe a condi
çaô cumprida, a perda da coufa pertencia
de todo ao vendedor; ·porque , tanto <jue
a coufa perecer, pendendo a condiçaõ,
logo a venda de todo he desfeita, como
fe nunca foífe feita; e por con[eguinte;
tudo o 'lue ácerca della acontecer per':'
tence ao vendedor.

:2. E fe, pen endo a condiçaó, a coufa
.vendida fof[ec peyorada, ou damnificada
em alguma parte, e depois foife a condi·
çaõ cumprida, todo o damnificamento, e
peyoria pertenceria a~ con1prador; f:11vo;
fe o vendedor foffe em mora, e tardança
de entregar a coufa ao comprador, por...
Gue em tal cafo pela culpa da tardanç1l,
em' que o vendedor foi, carrega-fe a elle
o damnificamento, que depois aconteceo
á coufa vendida, antes da condiçaõ cum-
-pri~a.. ,-
. } .E Ce as parte~ acordaífeln entre fi,

que

•

,.

-

Do perigo, ON perda ,.que ác..i:mteceo na cou{dvendida ,
ao comprador.

.. ,

T·· Ant0 que a venda de qualquer
. ~ COlJ.f:1 he de t-oc!o perfeita,toda

. . a perda 1 e perigo, que: dahi em
diante. ácerca della aconteça,fempre a con·
teC'e-ao éomprador, ainda que a perda, e
damno aconteça, antes que a coura feja
entregue. E.porque [e poder.áõ fazer al
gumas duvidas ácerca' do. modo; em que
fe a venda hã por perfeita quanto ao pe
rig.o,que {e depois fegue, as determinamos
·na m.aneira feguinte..

.l Primeiramente, para a venda fer
perfeita, requer-Ce que feja fetta pura
mente [em cond.içaõ alguma; ~rorque fe
ella: foífe feita condicionalmente, fal1~

cendo.a condiçaõ, fal1eceria em todo a
venda, como (e nunca foífe feita. E por
confegllinte., todo o damno, e perda, que
aconte<;efie na coufa vendida em qualquer
tempo, pertenceria ao vendedor. E .fe~,

pendend,o a c.ondiça5, pereceífe a c01Jfa

antes deJer entregue

,,
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Do" perigo, ou .perda, que aCif!JlJlceo na couja vendid eYc. 7
qLie da "enda folfe fei.,ta efcriptura pu:-' azeite, ou efpecieria, ou outras feme-
vrica, e antes que foffe'.fclta, e acabada lhantes, tqdo o perigo, que ácerca da dita
a nota do infl:rumento da.venda, pereceffe coufa affi vendida aconteceífe,antes qlle o
a co~fa vendida, pertenceria a perda della comprador mediífe, e goftaffe, ou peLàffe

'ao vendedor. E depois da carta feita, e goftaífe, pertencia ao vendedor. Porêm,
todo o cafo, que fobrevielIe ácoufc'l, per- tanto que for medida, e goftada, ou pe
tenceri ao comprador, ainda que lhe a fada e goíl:ada pertencerá o perigo ao
co~fa na""' folfe entregue fem culpa do comprador.
veüd ,'O o 'o fe pôde dizer em. 6 E fendo vendida a dita quantidade,.
quae . cr contratos, ue fegundo Direito naó por medidas, mas juntamente em
requerem ne~eífariamente efcriptura pu- efpecie, pertencerá o perigo, que aconte
blica. cer antes da entrega, ao comprador, ora

4 E fe a venda fo.lfe feita fem ne- o goftaffe', ora naõ. Porêm neíte cafo,
nhuma condiça5, e acabada de todo, e quando am he vendida quantidade em eC.
depois a coufa vendida foífe. confifcada pecie fimplezmente fem termo algunl, a
por algum maleficio,que o vendedor hou- que Ce haja de receber, fe o vendedor
ve.lfe commettido,ou a mandaífemos Nós tomaífe o perigo em fi, ferá 9 perigo do
tomar por alguma neceffidade, antes que vendedor; falvo, fe o comprador, depois
fo.lfe entregue ao comprador, em cada de o vendedor ter tomado o perigo em fi,
hum defl:es cafos pertence a perda, e goítaífe a quantidade vendida; porque em
perigo da coufa ao vendedor. E fe já o efte caCo logo ceífa todo o perigo, que o
vendedor houveífe recebido o preço da vendedor tinha em fi tomado, e carregará
coufa vendida, deve-o tornar ao compra- fobre o comprador.
dor. E em todo o cafo, onde o perigo, e 7 E fe foífe entre o comprador, e o
perda da coufa vendida pertence ao ven- vendedor poíto termo, a que o compra
dedor, fe elle já houveífe recebido o pre- dor houveífe de receber a coufa, paífado
ço, deve-o tornar ao comprador. E onde o dito)ermo,ferá o perigo do comprador.
o perigo pertence ao comprador, fe ainda 8 E em todo o cafo, que as partes
elle na5 tivelfe pago o preço ao vendedor, convieífem, e acordaffem que o perigo, e
deve-lho pagar. perda da coufa vendida pertença a cada

) E fe for vendida alguma quanti- hum delles em outra maneira do que aqui
àade, que fe haja de medir, e goftar ,ou declaramos, deve-fe cumprir o que entre
peCar e gofl:ar, affi como vinho, mel, elles for firmado, e acordado.

-
. . .-'
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IX.
Da venda de coufa de raiz feita a tempo, quejá era arrendada, Oll alugada

a outrem por tempo certo.

SE algum homem vender huma caCa,
ou herdade,ou quarque~outra coufa
de raiz, a qual ao tempo da venda

tinha já arrendada, ou alugada a outrem,
e entregue a po{fe della por tempo, que
foffe menos de dez annos, na-ó he o com
prador obrigado manter o contrato de
aluguer, ou arrendamento ao dito Ren
deiro, ou Alugador; mas pode-Io-ha de
mandar, e conlhanger, que lhe deixe a
dita couCa fem embargo do ~Iuguer, ou
arrendamento, qu~ lhe foi feito; Calvo, fe
no contrato de compra, e venda foi acor-

\

dado entre o comprador, e vendedor que
o comprador cnmpra ao Alugador, ou
Rendeiro-;) contrato de arrendamento,
ou alugu r,que lhe foi feito pelo dito ven
dedor,o Ce o comprador depois da venda
em algu . ten1po outorgou, ou por al- ,
guma man ira conferitio que folfe cum
prido ao Rendeiro, ou Alugador feu con
trato, que lhe foi feito pelo vende or,
ou fe o vendedor no contrato de arren ..
mento, ou de aluguer obrigou g~ra1,

\:.fpecia,lmente a coufa arrendada 1 ou lu
gada ao Rendeiro,ou Alugador ra um-

primento



fi
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he, dando-lhe o Alugador, ou Ren
deiro, e pagand6-lhe lodo [eu intel=el:'" I

fe, affi por refpeito do ganho, como de
perda, que reccbetie por caufa do arren... I

damento ficar em fua força, ferá o Com
prador obrigado a lhe cUl11prir, e guar
dar [eu arrendamento, ou alugue' .[em
o~ltro algunl emb rgo. le. co 1t~a-

diçaô. rt

T 'U

~Li1)roquarto das Ordt1tfzçoes) Tit. 9. ~ e lo.

.1T

·S··
primento do contrato; porque em cada·
hum defles cafos (erá o comprador obri
gado cumprir a'o Rendeiro, ou Alugador
o contrato do aluguer, ?u arrendamento,
'lue lhe foi feito pelo vendedor, fem C011

tradiçaô alguma.
:i Porêm em todo o ca{o, enl que

o Comprador poífa desfazer o contrato
do. arrendamento, ou aluguer, como dito

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

•

-

•
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Das vendas, e alheaço~s, que fi fazem de cOlvas litigioJas.

C oura litigiofa he aquella, (obre meramente peífoal, affi como, Ce hum ho.:
que he movido litigio erftJuizo' mem demandar a outro certo dinheiro,oll
entre as partes. E i{lo (e faz outra quantidade,em que lhe·foífe pbriga..

. algumas vezes, tanto que a parte he citada do, eífa quantidade nunca em algú tempo'
para refponder em Juizo [obre algGma ferá feita litigiofa ; mas a auçaó fobre eIla
coufa, ou fe nos dá informaçaô, e N ás movida ferá feita litigiofa, tanto que a lide.
cqmmettemos o feito a algum certoJuiz. f-ar .conteítada, e nao d'outra maneira.
E fendo a tal commiífao moítrada a eífe- 3 Depois que a coufa for litigiofa por,
Juiz, e notificado á parte contraria, logo cada hum dos fobreditos 1110dos, pene

\ por cada huma deflas nlaneiras he a coufa .dendo o litigio, antes que feja findo por)
feita !iügiofa. E Hl:o fe fobre ella he mo..' entença definitiva, pai1àda em coufa jul..
vida alguma'auçao real; affi como,fe hum' gada, naô a deve o Reo ve~der, nem
homem demandaífea outro alguma coufa, efcambar, H,em dar a outrem. E bem affi
dizendo fer fua. o Auétor naó deve vender, nem paífar a

I 'E fendo tTIovida demanda fobre fer~ outrenl a auça<$. m9vida fobre eífa COUe1;

vidaô de aIgu~la coufa, e naa fobre o fe-' e fazendo·o , a venda, QU efcambo da
nhorIo della, ferá a auçaô feita litigiofa coufa litigiofa, ferá nenhuma, e de ne
por conteítaçaó da lide; mas a coufa naô llhum vigor; e o que a compra~·, ou ef..,
ferá feita litjgioCa em tempo algum; por- cambar, frlbendo que he litiglofa, torna..
que na5 l1e movida queítaô fobre o fe- la·ha áquelle, de quem a houver, fem 1'00

nhorlo deIla~e bem affi, fe for contenda, ella receber o preço, ou outra coufa, que
fobre a poífe ~'a]guma coufa por auçaô por e1la tiver dado ao tempo, que a C0l11"

real, que em Direito fe chama hypo- prou, ou efcambou ; 111as todo 'eífe preço,'
thecaria, affi como; fe o crédor demandar ou coufa, que por ella deu, ferá applicado
ao devedor, ou a algum outr9 poífuidor a N ás. E outro tanto pagará para N ás o
a coufa,que lhe foi empenhada para haver vendedor, que a vendeo, ou efcambou,
por' ella lua divida, em tal cafo eífa au'ça6 fabendo que era fobre elIa movid'o litigio" .
~ffi movida rerá feita litigiofa, tanto que antes que fqífe findo por Sentença final
a lide for conteítada, e naô a utra ma- paífada em couCa julgada. ,I

neira; mas a "coufa' demandad aô ferá- 4 E no caCo, onde-,o comprador nao
feita litigiof.1., porque ilaô h~ mo da que·' foube que a COU[.1 comprada era litigiofa,
Raô fobre o fenhorlo della. a venda rerá em todo cato nenhuma; e o
. 2 E fe for elnJÍlizo mOVi a àlguma comprador cobrará do vendedor o preço,
auçaô peffoal fobre coufa certa, que foífe' Gue lhe deu por elIa, e mais a terça parte
empreGada, ou em'penhada, ou poíl:a enI' delle, pelo engano, que lhe fez. E o ven'"
guarda, e depofito, ou devida por alguma dedal' pagará a N ás outro tanto, quan~o

.outra ferpelhante maneira, naô rõní e{[1.' foi 'o preço principal, porque a vendeo." .'
nuçaõ, n"em' a coufa, feita litigiofa , fenaó' ) ,Porêm, fendo a couCa litigiofa ven· f

por.' cOl:teJla~a5 .da lide. E fendo au<;aó dida, ·efca.nlhada, ou doacla pelo Reo ar
, "" " ": alguma

.. ,,
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XI.UL'TI T
Que ~itzgl/em feja cOl!firangido a vender[eu herdarnento, e cozifàs, que tiver ~
, , contra fira vontade..
.'

c,Ada hu'm poderá vender a fua outro parente; nem' poderáó dizer que
- coufa 'a quem quizer, e pelo a querem tanto por tanto. Nem poderáõ

melhor preço, que puder; e naó ' os filhos, nem outros defcendwtes der..
(erá ob,rio-ado yende-la a [eu irmaõ, nem a fazer'a venda, e haver a CÓll~ tanto por

b "",.. L· IV u. ,," t~nto "
IV. " .... ..~.. "

Das vendas, e alheaçoêt, q~,fe fazenz de coufas liti )jas. 9
,a!gl1n1a p-eífoa podei-ofa por razaó de fua fifazem geralmente: no àragrafo: E fe
1)Ignidade,ou de,algum Officio,que tenha, ife COlldeml1tldo. E naó fendo delle Cabe.
pagará o Reo ao Auél:or, feu contendor, dor; nem tendo razaó de o raber, [erá
cOI~, quem fobre ella litigava, o dobro do citado para a execuçaó, e ouvido com
preço, ou da coufa, que houve pela coufa . [eu direito fummariamente, fabida [ó-'
litigiofa, que ,vendeo , efcambou , ou mente a verdade [em outro proceifo. '
<loou. E ifto, álem da pena, que a Nós 10 E fe o que comprar'a coufa Iiti
ha de ao-~· ual he outro tanto,quanto giofa, ou trocar outra por dIa, ou lhe foi
pela a a ~:tigl() uye da peifoa,a que della feita doaçaó,antes que lhe feja entte~

a trafi _ífC?u., gue, a denlandar ao-vendedor , ou ao que
Q ,E, ~{l:a mefma pena haverá o Au"'! lha tI'O ou, 'ou doou, riaó [ed obrigado,a

8:or" que vendeo, ercar'nbou, ou doou a entregar-lha, mas pode-Io-ha excluir da
auçaõ litigiofa em algum poderofo por demanda,dizendo que a coufa era litigiofa
razaú da Dignidade,Officio,ou Privilegio, ao tempo do contrato.
que tenha. 11 E pofio que a coufa litigiofa, OlJ

\ 7 E fendo a coufa litigiofa dada gra~ a auçau geralmente naó poLra fel' vendida,
ciofamente, [em o doador receber por ercambada, nem doada; iíto naó haverá

\ ella alguma coufa, [e o donatario for [a~ lugar na'doaçaó feita ppr caufa de dote,
bedor do litigio, álem da tal, doaçaó fer ou por razaú de cafamento; nenl em con-

;, ,nenhuma, pagará a Nós a verdadeirá eíti- tra~o feito entre litigantes [obre coufa de
maçaó della; e o doador pagará a Nós que entre fi litigaifem; nem em partiçaó
()utrO tanto preço,quanto for a eítimaçaú feita entre herdeiros da herança {obre a
.da couG1. E naó fendo o donatario fabe- ,quallitigaváõ, affi eHes , como alguns ou
,cior do litigio, tornará a coura ao doador; tros herdeiros, pela qual razaô toda a 'he-

/I .e o doador lhe pagará a terça parte da rança era lítigiofa. Nem haverá lugar na
verdadeira eítimaçao della, e a N ós outr~ coufa litigio[a,em que for feita,nomeaçaó
tanto, quanto for a verdadeira eflimaçaõ. d'alguma coufa, que houver de andar por

,8 E em todas eítas penas poRas ao' nomeaçaó; porque em efie caCo {e poderá
Re,o, que vende, e[calnba, ou dôa a coufa fazer nomeaçao confónne aos contratos,
litigiofa, incorrerá o Auélor, que vende? e infiituiçoés,que fobre a dita coufa foréq1
ercamba, ou dôa a auçaó movida em Jui- feitas.Nem haverá lugar na coufa litigio{a,

. zo, e feita litigiofa, cOmo acima diífemos. que for deixada em tdl:amento por via de
9 E fe, depois de feita a venda, ef- legado; [erá porem neíle caro o herdeiro

, ~ambo, ou doaçaõ, o' Auél:or houver Sen- obrigado a {eguir até o fim, a demanda já
, tença contra o Reo ,. que enl-a1heou a começada com o defunto ~, e vence'ndo a
.couCa litigiofa, por eira mefma Sentença demanda, entregará a coura vencida ao
feja feita execl1çaó contra a peífoa, a que legatario. E fe o herdeiro for vencido, naS'
for vendida, efcambada, ou' doada, enl ferá obrigàdo' a lhe pagar coufa alguma. E
cujo poder a coufa for achada, fem fer fe o legatario quizer oppor.fe á demanda,
mais chamado, nem citado, fe foi fabedor, por [e naó fazer nella aJgum conluyo em
do litígio ao tempo, que a houve, ou teve feú prejuízo, pode-lo-ha fazer em todo o
razaõ de o faber, comõ Ce diífe no Livro tempo, que lhe aprove.r em quaefquer ter~

terceiro, nq !itulo: Das ~execuçoê$ ,qlt~ mos, l a demanda eRiver.
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lo Livro qudr~o das Ord&lJ-tçoés, Tit. II., e 12.. ,
tanto, por dizerem q f~'i de. feuAvoengo. dOl;es fem fu[p~it~, e fendo algum fufo

I Por.êm, fe o· Teíl:ador em [eu teHa- peito, [e' metterá outro em feu lugar, e~
men.to deix'ar rua herança, ou legado a aI·. maneira que [ejaô tres, avaliem o Motlro-~"
gUl11a pe{foa, nlandando que o naó poIra· informal?do-[e bem do que pód~ valer, te.
vender, nem em-alhear, fel?aó a algum [eu gundo com~um valia,. e eflimaça6, e ha5
it:maõ, ou parente mais chegado; cutn- fegundo affeiçaó particular, havendo rcf..
prir-fe-ha o que pelo Te!l:ador for mau,; peito a fua idade, faude, faber, coílumes ,
<fado. ferviço,difpoíiçaó, arte, 'e o i{7,OU Ü~1"(t

.2 : E bem am, fe algum deu, ou ven- qualidade, .por be --:. qUá dev valer
{feo algurpa coura fua a outrem com cou" mais, ou menos. . bem am, fe ne de'
diçaó, que naô·q. POffil vender, nem alhear refgate, e fe tem delle tratado, e certi~

fenaõ a feu irmaó ," ou a outra Gerta pef- cado delle feu Senhor por Alfaqueque, de
fo.a, fa~endo-[e a :em-Ibea~aô em outra maneira que pareça que âqu11lo podera
m.~neira, ferá ,nenhuma, e de nenhum haver de feu te(gate. E em aquillo, que'
effeito. acharem que na verdade poderá' em falvo .

"J. E o Emphyteuta, que traz à COUCl haver, tirados todos os cuflos do refgàte~

afforada de algum Senhorio., a la~ poderá affi de defpefas, COlno de dizima, fi'etes~

v-ender a outrem, fe o Senhorio a quize'r e quaefquer outros', avaliem tal Mouro.~ .
tanto por tanto, como mais cumprida- E o que naó for de rergare, por-lhe-haú
men~e dire·mos no Titulo: Do Foreiro {Jlie fua valia, como dito he, ouvindo femprc
1Jelldeo oforo, &c. primeiro a.s partes [obre as ditas qualidit..

. 4 E porque em favor da liberdade (aô des, para rua infornlaçaô. E o em que for
muit~s couras outorgadas contra as regras avaliado, cüm m'ais a quinta parte da a va..
geraes ,: fe alguma. pe{foa tiver ,algunl liaç.ao, que he a razaô de vint'e por ce~o, '
Mouro captivo, oqual feja pedido para façaó dar, e pagar ao Senhor do Moutl> ;1)
na verdade fe hav.er de dar,. e refgatar aI· e naó reja derapo{fa~o delle, até fer I.ri
gum Chrifla6' captiv0 em·'rerra de Mau.. nleiro pago de-tudo o'que houver -de I'Ja
ros, que por tal MoJ.u:o [e.haja de cobrar, ver,dando appellaçao,e aggravo ás part es.
e ,remir; 'mandarpo's que a peífoa ~ que tal E em Lifboa tedô ó dito conhecimen~o

Mouro tiver, feja obrigado de o vender; ambos osJulzes do tivel, te naó forem fi Ir·
e f~ja para Hl0.. pelaJufhça conílrangido. peitos, com hum Corregedor dos da Cid a
E fe o comprador, e o Senhor do Mouro, de. E reguindo-fe cafo,por que tal refga;te
(e ~aõ concertarem no preço, no Lugar, fe naó faça, pelo Chrifl:aô captivo morre:r~

,onde hOl\ver· dousJuizes, e eUes ambos ou fe tornar elche,fique efcolha ao Senhofr~

·com hulp 'ctos...iVereadores mais antiguo, que foi do Mouro, para o tornar a havet,
naó .fendo fufpeito, e onde naó houver tornando o que por eIle recebeo ,. ou t~r

'mais,que humJuiz, clle com do~s Verea· antes o p.re<;o ,. que tiver recebido.
-
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.: . Das vendas, 'e trocas, que à/gulls.fazem com PHIS filhos, ali netos.

POr evitarmos muitos en ' nos, e . dercendentes, que houverem de rer-ller"
demandas '. que fe eaufa , e pó- deiros do dito vendedor. E 'naõ lhe (jue
dem caufar das vendas!- ue al-' rendo dar o confentimento , ·~o que' ,quizec

gumas.peífoas fazem a [eus fill s ;.llU lle- . fazer a venda, ou ,ttoca no-lo ·Etrá·j :àber ;
tos, ou ou~~os de[cende.nte.s ".d,etermina;.. e fend.o Nós informado da cauCa, po rli:}ue a
mos que ning~em faça venda alguma, a quer fazer, e da cauf.1 porque os ,6ihQs,
feu filho '. ou neto, nem a outro deLcen- íOU defcendentes lhe:naó -querem iI. UI' co.n
~el1tB,. :N em oütro-!1 faça .com os fobre- ,fentimento, ~ós lhe daremos licenS;a, que
dito~ troé:a, que deíigual reja " [em <::011- r. la po{fa f:1zer, parecendb-nds ju~o '., e fa- :'
fentlmentq.--dos- o,u~ros ·[ilhos-, ne·tos, ou 'zend0'á, 'tal venda..~ ..()u troca feD (l eOIl-..

• • I • '_ íenti.

,.
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Do 'que quer de'ifazer Il vendá, 'por flt el1gfl'1Ztldo éfl'l 11l'ats da n1J1-étade
. ,dó jl!flO preço.

P0110 que ° contrato da ,eompra; e comprou, a véndeo depbis por vi~te; pbr
ven'da de qua1quer coufa movel , que poderia o vendedor fel' por {tIa illU

. ou ·de raiz reja de todo perfeito; pieza eJ,lganado na eompra; que .fez, ou
e a coura entregue ao comprador, e o ·poderia o 'comprador fazer bemfeitorias
preço pago ao vendedor, fe for achado na dita coufa, purque feria muito D1e-
que o vendedor Fbi enganado álem da lhorada. .
amétade do jufl:o preço, póde d'esfazer J Depois qüe a vendá for de toJo
a venda por bem do dito erigano, ainda perfeita, € acabada, naó fe podera de fa..
Gue o engano naó prucedelfe do c<?m- zer, por o yeli.dedor dizer que quer tornar
prador, n1as {ómente {e caufalfe da fim- ao comprador todo o preço, que delle.
pleza do vendedor. E poderá ali roefmo· houve,e mais outro tanto, mas regl~ere-re;

o compi"ador desfazer a compra., fe foi 'que feja enganado na dita venda álem da
pela dita maneira enganado álem da amé- amétade do jufl:o preço,que valia ao- tem..

II L-'lde do juíl:o preço. E entende-fe o po , que foi feita ..
vendedor fel' enganado álem da amétade 4 E fé depois que a veilda for de
do juG:o preço, fe a coufa vendida valia todo ~cabada, o cOll?prador v;ender ; dér,
por verdadeira, e comnlum e{limaçaó ao ou efcambar a co~fa comprada a algum
tempo do contrato dez cruzados; e foi outro, naó deiKará por tanto o vendedor
vendida por menos de cinco; ~ d'a parte de podei" demandar o comprador pelo be..
do comprador fe entende fel' enganado; neficio deG:a Ley;· porque, pofto que naô .
fe a coufa comprada ao tempo do con- poífa tornar ao vertdedot ft: cóufa; .pois
trato vaIía por· verdadeira, e geral dUma- naó eítá em p~u poder,pod~t-ll1€i~~h~{up:ír,

J çaó dez cruzados, € deu por ella mais de e refazer o juító preço,e fupprindó-o; fica
qumze. . de todo livre.

I .B querendo o vendedor desfazer o 5 E o remedia; e beneficio para' fe
contrato por a dita razaó, ficará a ercolha taes cóntratos podereIi1 desfazer por cau"
no comprador, ou tornar-lhe a coufa, e fa do dito engano, havemos por bem,
receber o pr~çü,que por eIla deu, ou refa- que dure até quinze aünos cumpridos,
:ler-lhe o juílo pteço; q,ue fe próvai1 que côhtados do tempo,que os-contratos fota5
valia ao tempo dó contrata. E querendo feitos, até~ ql.1e os enganádos cit~hi aqueI
o comprador desfazer o contrato por bem les, com, iue os fizeraó, ou feus herdeiros,
do dito engano, ficará a efcolha aà ven- para d~1fazerem os ~tos cDntratos. E
dedor, bu tornar-lhe o preço; que·houve, paífàd~ o dito tempo ~caó firmes, e naO
e cobrar a coufa vendida,. ou tornar-lhe fe po%:i:~§ mais désfazer por razaó do
a maY0rla, que delle tecebeo álem do que, dito eúgano. . "
a .coufa juílamente valia' ao tempo do 6 E todo o que dito he, ha lugar nao
Contrato. fómente nos cOntratds das compras,e ven-

2 E naó baílar~ para desfazer a venda, das, mas ainda DOS. contratos dos arrenda
oerois que for perfeita, dizer o vendedor ment~s,afforamentos,efcambos,~ tranfat:
que a couta, que vendeo por dez, lhe cu- çoés, e quaefquer outras avenç, s,em que
ftára vinte; ou que o comprador, que lha fe dá} ou deixa hun1a c.oura por outn.

Liv. IV., . :a 2 7 E ain-

Do que quer desfazera venda '~piJr!er ehgLinadô, em 111~~~.ey c. I I ',
fentin'lento dos filhos,. ou fem no{[a ex- fcendeÍ1tes, que feus herdeiros forem;

• •prdfa licença, ferá nenliuma) e de' ne- como qpe efiivéra em poder do vendedor;
nhum effeito. E por morte do vende- e for~. fua ao tempo de rua morte, f~m
~or ~ a couf~, qu: affi for vendida, ou. por i{[o pagarem preso algum ao que a
troead-a, [era partIda entre QS feus .de- c0mprou.Ir

..
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7 E ainda que alguma coufa 'Ú~ja .venaria , Carpinte.!"ia, ue outros quaef

vendida por mandado deJuiliça em pre- ~uer Officiaes nas obras de {eus Officios,.
gaõ, e em Praça coftun1ada , fe depois for que daqui em diante tom rem, nem das
achado que alguma das partes foi enga- que tiverem tomadas de quatorze dias de
nada na venda, ou compra, álem da amé- Janeiro do anIlO de mil quinhentos oiten,.:
tade do juilo preço, pode-Io-ha desfazer ta, e oito enl diante, por fi , ou por inter~

pelo beneficio deíla Ley até quinze an- , poitas pe{foas a concerto de partes, ali
nos. Porêm, fe ao tempo, que a tal arre.. fendo-lhes arrematadas em. r gau; ,nem
mataçaó fe houver de fazer, o Porteiro feJaó ácerca do rem '0 'eil Le uvi...
nOtific.ar aoJuiz,que a manda fazer/como ~os.em tempo algu . Porquc,proh ando
trouxe a tal coufa enl pregaó todo 0, tem- . fel' MéÍtres daquella Arte, filbem, e tem
po da Ordenaçaõ, e naõ, acha 'For e1Ia razaó de faber o verdadeiro preço das
n1ais, que o preço, que nel1a he lançado, o taes obras. '
Juiz póde mandar novamente requerer o ,9 E pofia 9ue as partes renundem o
devedor, que pagne a divida, fe l1aó que beneficio deíta Ley, ou digaõ nos contra~

a coufa, ou penhor ferá arrematado pelo tos que fazem doaçaó da mayoria, que a
preço,que nel1e he lançado, poito que feja coufa mais valer; e poito que fe diga,ou [e
pequeno', pois fe naó pode por elle mais po{fa provar, que fclbiaô o verdadeiro
achar. E fendo feito efte novo requeri.. pre~o da coufa, todavia as partes podeníó
nlento,fe até oito dias primeiros teguintes, . ufar do beneficio deita Ley, naô fendo os
o devedor naô pagar a divida, e o Jlliz Officiaes, de que acima fazemos mençaõ.
mandar fazer a arremataça5,e for feita em E a tal renunciaça5 , doaçaõ , ou certeza
publico lugar, e coftumado fem algl!ma havemos por nenhuma, pofia que nefies
arte, ou engano, tal atremataçaó affi feita cafos outra coufa feja determinada por
por auétoridade, e efpeciahnandado de Direito Commum.
Ju{tiça,naó poderá fel' retratada,e desfeita : lo E no caía, em o qual alguma per
em tempo algum por raza5 da falta. do foa desfizer qualquer venda, ou compra,
jufto preço, nem por o comprador dizer ora feja feita em prega5 por auétoridade
que foi enganado em .dar por a coufa mais de Juitiça, quer acordada entre os con
da amétade do juito preço. POl'Gue, pois trabentes, por allegar, e provar que toi
o comprador quiz fazer a dita diligencia enganado álem da amétade do juíl:o' pre..
dos oito dias, para o fenhor da COUfc1, em ço, e e{colher tornar apropria coufa,
que-b~_ feita penhora, na5 poder ufàr do 1êmpre com 'dla reilituirá os trtltOS do
henefléio \.~íta Ley, havemos ·por bem tempo da lide contefl:ada em diante. E
que am mefmo naú po{fa dclle ufar o fe o engano~ que fe allegar , e provar, for
conlprador. enormiffimo, refl:ituir·fe-ha a coufa pre
. 8 E do beneficio d~{ta Ley naó po- cifamente con1 os frutos do tempo da
deráõ gozar os Officiaes de Canteria, AI~ venda em diante.

-.

.J T I T ,U' ·L· O XIV.
Que llinguem nem compre DeJemhargos.

Eifoa aIgttma de qualqu Córte, outro tanto; amétade pata nolta Carl1ara;
naô con1preDefembar no{fos1 e a outra para quem o accufar. E fe o que
nem da Rainha,. e do Pri ~~pe a comprar os ditos Defembargostou tomar

.. pinheiro, nem a mercadorias, ·nem a ou- em ·pagamento de qualquer coura, que fe'
tros alguns partidos r ainda que fe po{fa po{fa dizer que fe lhe deve,for no{fo Con
dizer que deu por elles outro tanto como tador, Efcrivau dos Contos, Thefoureiro"

·valiaõ. E o comprador,. que o contrario Almoxarife, Recebedor, Efcriváó do "
fizer, perd~rá em dobro a quantia do De.r-

r

Thefo!l:ro, e Alntoxarifado-, ou outro \
embargo, 'qu~ affi comprar; 'e o' vendedo.r algu~ O'ffic.ial de no{fa Fazenda-;. ou. p~t

'. roa

r



Que ninguel11, i'endtt, 11}n :Compre Dejen7baí"gor' I J
(oa das qíte andaõ,e ferye~~elIa na Corte, naú por ferem,já os Defemb,argos com'"
ou Corregedor, ou outro algum Official prados; poi"ql1e' naõ b fendo, a procuraçaõ
de Jufiiç::l, ou outro Official noifo, de fómente [e faz que os recebaó pela parte;
'qualquer qualidade que feja, perca peIo para lhe trazerem [eu dinheiro, e darenl
mefil10 feito toda fua fazenda hlovel, e de delle conta.
raiz,amétade para o Hofpital de Todos os 2 E fe aigurn dos fo~reditos; que affi
Santo's da Cidade de Liíboa,e a olitra para comprar, Ou vender os Defeinbargos, o
quem o aec--lJ.farje J1averá a pena crimeJque de[cobrir ás no{fas JuItiças,antes que cada
houv(trmos~,por ber~: hum delles por j{fo feja accufado, ou ri

I ' E porq; depo'í." de os Defembargos ant~s pe fer por Nós feita inercê a alguma
ferenl compr~dos, os vendedores fazeni pe([oa , Nós lhe perdoaretno$ todas as
procuraçoés ftnluladas aos compradores, penas d'dl:a Ordei1açaõ ; e naõ haverá
dizendo qúe lhes daõ p,oder, qüe por elles, pena aJguma,com tanto que próve a com
e em [eus nomes, po{faõ receber os taes pra do Defembargo ao ter:npo, que pelas
Defembargos por outro tanto dinheiro, J ufiiça§ para i{fo lhe for affignado ; e mais
Gue delles tem havido, mandamos que os haverá Oqüe o defcobrir, e provar , am~
taes Defembargos com as ditas procura- tade de tudo d que, a outra parte por ena
çoes [en1 mais outra nenhuma prova fejaó Ordetiaçaõ he obrigado, pagar. E poito
havidos por comprados, para incorrerem que o naó práve 1 na5 lhe prejudicará a
nas [obreditas penas. Porque, quando em ,?onf1lfaú,qlle fez,da compra, ou venda do
eIles {e mette a dita condiçaô ; na6he; fe- Defembargo.

T I T '" ~ L'"U o xv..
'QíÚ~ os Corregeàofés das Comarcas, e outros Oficiúes temporaes na'Ó cOlJ!ptéfli

bens de raiz, nemfaçaô outros contratos nos Lugares, ondefaô OjJiciaes.

T

Efcrivaes, que forem póíl:os por tempo
certo. E qualquer; que o contrario fizer,
haja por pena, que o contrato feja nenhum;
e tudo aqúiJIb,que por bem delle r~~r,
fizer,ou l}ouver, feja perdido,e~anh~cado

para naIfa Corôá. E iflo naú ha erá lugar
11as cafas, que alugarem para morar no
tempo;quê durarem em feu Officio; por
que taeS aluguéres,e arren en o pode.
ráó licitámente fazer, nem ha erá lugar;
quando repairatem a caf: ,que ti !l Õj

antes que fo{[enl Officiae .
I Outro-fi, naó poderá<5 u[ar de e

cadonas, 11en1 ~ompta.là ,para r verid -,
nem corppr r fiado; nem rece e e~r'rp

fiado d p ffoa alguma que fej
rífdi aó· na t rra ou Lucrar o
o O-'ffi" io .E o que o contr .
tod mer aclona qu

ompr r· e o que re D
a ueo, n. quem lho
I t 4 r C

S Corrégedol;es das Comarcas,
e Ouvidores dos Infantes, Me:;.
Itres , Prelados, Condes, Ca

pitaés,e de qllaefquer Sel1hores de Terras,
Gue forem pófl:os em alguma Comarca;
Cidade, Villa, ou em algum Outto Lugar;
e os Juizes temporaes; e aquene~, que
pon10s em algumas Cidades; ou Villas;
fém limitaçaõ de tempo certa, durando d
tempo de [eus Officios, naõ poderâõ fázer
caras de novo, nem comprar, ném afro:
rar, nen1 efcambar, ~m arrendar bens
alguns de raiz, nem rendas -Rlgurílas ; nem
poderáo receber doaçaõ de nenhuns hens
moveis, ori de raiz" qll,e lb.e feja feitá
por alguI1?a pe{[oá de fua jurirdiçaú;f.11 o,
fe for de feus afcend ntes, ou de~ enden
tes, ou tran0 erGles ~etitra no fegundo
gráo incluG, e, contado fegundo Direito
Canonico. E eíta n1e[ma defefll {(- nt 11

derá no Offi 'iae , que 'om eU anda-
em, affi con1, 1 irinho ,., Ch':m
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T I·T V'L O •

•
Que os Clerigos, e Fidalgos nno comprem' para' 1°egatear.

O S Clerigos de Ordens, Sacras, lhes he por Direito defeCo. E por tanto
ou Ben~6ciados,e os Fidalgos;; mandamos ás n{)!fas J ufliças que lhes,
e os Cavalleiros, que eítiverem J.laô conGntaõ negacear eJl14ernelhantes'

em aao militar, naõ compraráõ coufa negocios. E aos dito~Clerigos , e B.fleti-,
alguma para revender, nem ufaraó publi- dados fequeílraráóJds 11lefmas mercado
camente de regada; porque naó convêrri rias, e tàráó aél:os , que remetteráô com as
a fuas dignidades, e eílado militàr entre- . lner~adorlas aosJuizes EccleGafiicos feus
metterenl-fe em aél:o de mercadejar, antes Ordinarios.

XVII.,
Quando os que compr~ ifcravos, OIl bejl~s os poderá5 enjeitar por doenças,.·

cu 1J1a1Zqll~lras.

Ualquer peífoa, que compr~ll' aI..
gum efcl~avo doente de tal en
fermidade, que lhe tolha fer
vir-fe dêlle, o poderá enjeitar

a quem lIio vendeo. > provando que já era
doente eUl feu poder da tal enfermidade,
com tanto que cite ao vendedor d~ntro

de feis mezes do dia,que o efcravo lhe for
entregue.

I ,E fendo àdoença de'qualidade, ou
em parte, que facilmente fe deixe conhe·
cer, ou fe o vendedor a manifeílar ao
tettr ," _da venda, e o comprador com..
prar S-'el~vo fem embargo diífo; em
taes cafos na5 o poderá enjeitar, nem
pedir o que menos valia do preço,que por
elle deu por caufa ,da tal doença. Porêm,
fe a doença, que o efcravo tiver, for ta5
leve, que lhe naó i111pida o ferviço, e o
vendedor a calar ao tempo da venda, naô
poderá o comprador enjeitar o efcravo,
nem pedir o que menos vaI por caufa da
tal doenca.

~

2 Se o efcravo tiver algum vicio do
animo, naó o poderá por i{fo o comprador
enjeitar; falvo, fe for fugitivo ;"'<?'u fe r O

vendedor ao tempo da venda afRrmaífe
ue o e[cravo naô tinha vicio algum certo:

affi como, fe diífeífe que naó era bebado,
1n ladraó, ,nem jogador; porque achan

do-fe qUll elle tinha tal vicio ao tempo da
venda, o poderá enjeitar o comprador.
Por,êI?' ainda que por o e[cravo ter qua~-

f'

'.

quer vicio do animo ( que naó feja de fu'io
gitivo ) e o vendedor o calar, naó poífa o
comprador enjeita-lo; poderá todavia pe
dir o que menos vai por caufa do tal vicio,
pedindo-o dentto de hunl anno, contado 1

no modo acima dito.'
3, Se o efcravo tivel" commettido aI.

gum deliél:o , pelo qual fendo-lhe provado
mereça pena de morte, e ainda naô for
livre por lentença,e o vendedOl' ao tempo
da venda o naó declarar, poderá o com
prador enjeita-lo dentro de feis mezes,

:.contados da maneira,que acima Qiífemos~'

E o mefmo ferá, fe o efcravo tiveífe ten..
tado matar-fe por fi me[mo , com aborre..
ciqtento da vida, e fabendo..o o vendedor
o naó dec1araíre.

4 Se o vendedor afErmar que o eCoO
eravo, que vende fabe alguma arte·, ou
tem alguma habilidade boa, affi como
pintar, efgrimir, ou que he cozinheiro,
e ifio naó fÓlblente pelo louvar, mas pelo
vender por tal, e depois fe achar que
na5 fabia a tal arte, ou naô tinha a tal
habilidade, poderá o comprador enjei.
ta-lo. Porêm , para que o naó poífa enjei..

" tal~, bafi:ará que o e[cravo (aiba da dita
arte, ou tenha a tal habilidade 111eya·
nlente. E naú fe requerer fel' conCum·
mado nella.

5 Se o efcravo, que fe pôde ,enjeitar
por dOfl1te, fallecer em poder do compra..
dor, e eIle provar .~ne falleceo da ~oença,

,que
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n Quando os que cOlnpraó'efcr6~os , ou beflas, os poderljé eYC. I)

•• que. tinha em poder doye~dedot.,poderá que lhe foi entr~g.qe r, podel;~í citar, e d.e~ .
pedIr, .que lhe torne o preço, que por eIle nlandar ao vendedQr dentro d'outro mez:
deu. E quando [e o efcravo enjeitar por: e affi dentro .de dous m~zes contados do
fugitivo ( como acima di{femos )', poderá·' dia da entrega. E ifi:o eftando o vendedor.
o comprador pedir o preço, que por elle no .Reyno; porque eilando fóra d~ll~,

deu, .pofto que and~ fugido, com tanto. poderá o comprador proteftando, e fa~

,que polfa provar que em pod.er do ven-:- zendo.a. diligencia acima dita, çita-lo{
dedor tillh~,o vicio de fugitivo: e dará dentro de hum mez do dia, que chegar ao
fiança ~o bufcar , P9IJdo nilfo toda a dili- Reyn? . ..
genci~ de fua parte, e ~o el1trega~ ao ven- 8 E o que dito he nÇ>s efcravos de
dedor, vindo a feu poder. Guiné~ haverá lugar nas compras ,. e ven-

6 E enjeitando o comprador o .ef.. . d~s de t.o.,das as beflas, que por quaefquer
cravo ao vendedor, tornar-lho-ha; e o pe{foas forem compradas, que fe quize..
vendedor tornará o preço, e a GCa, que o rem enjeitar por manqueira, ou doença~

comprador pagou, e affi o que tiver dado E ainda. que os efcravos fe naó pÓ,dem.
ao Correétor, naó fendo mais, que o que enjeitai' por qualquer vicio, e falta do
por Direito, ou Regimento lhe for de- aninl0 .como atraz he declarado, as be~

vido. E ~ffi mais pagará o vendedor ao fi~s Ce pódem enjeitài- por os' taes· vicios ,
comprador as defpel:'ts, que tiver feitas na . ou faltas do animo: affi como f~ Cerl'\
ctlra do efcravo, quando P9r caufa da caufa, e naó lhe fendo feito mal algum .
dge~ça o enjeitar. fe eCpantareIJ.1, ou impinarem, ou rebel:-

7 Se o efcravo,ql1e o cop1prador qui- larem. ,
zer enjeitar for de Guiné, que eIle hou- 9 E < todas as coufas acima ditas fe
ve{fe cOlnprado a peífoa,que de lá o trou- pod~.ráó enjeitar, na6 fómente quando

't xe{fe, ou ao tratador do dito trato, ou ao [aó havidas por titulo, de compra, mas
nlercador, que compra os taes efcravos ainda Ce forem havidas por troca, ou ef
para revender, naó poderá fer enjeitado cambo, ou dadas em pagamento, ou. por
[enaó deíltro de hum mez, que lhe correrá . qualquer Outro t.itulo, em que Ce trafpaife
do dia, que lhe for entregue pa.ra dentro o fenhorÍo; mas naó fe. poderáó enjei..
oelle citar, e demandar ao vendedor, que tar ,. quando forem havidas por titulo de
lhe torne o que por eUe lhe deu, provando doaçaó.
que ao tempo da entrega já era doente da _ 10 E as coufas,que naõ fao animadas;
doel!ça, ou manqueira, porque lho enjeita: .quer. fejaõ moveis, quer de raiz, fe pode.,
o que haverá lugar, quando ambos dH- ráó enjeitar por vicios, oti fa ,r; • que
've.lfem em hum mefmo Lugar; porque. tenhaó, affi como hum Livro~omprado,
naó eilando ambos nelle, proteilando. o .no qual falta.hum quaderno , ou folha em
comprador ao Juiz do Ll1gar,a onde eilá, parte notavel, ou que eftá de maneira,que
e maRrando o efcravo a dous Fificos, fe fe naõ poífa ler; ou hum Pumar, ou
os houver,ou ao me.nos a hum examinado, Horta,que naturaln1ente fem induftria dos
'que digaó que I1e manco, ou doente dá homens produz plantas, ou hervas peço!"
doença,ou manqueira,qt;e tinha ao tempo, nhentas.

T I T· U L o XVIII.
::Quando os Carniceiros, Padeiras, ou Taverllei~ÇJ~ , jerlttJ cridos porJeu jura- "

menta, no que venderem fiado de jeus mf!leres~ * . Côll.r.
l1Uill. t.

O· Carniceiro, que dér carne fiada tenhaó tefi:emunhas,porque poífaõ prov~t
a alguma peíToa, ou Padeira (,as dividas, havemos por.bem que f~jaQ

paô, ou Taverneiro vi.Ilho, e . ~'Cridos por (eu jurame~1to ; cpm tanto que
~ demandarem emJuizo fe'us' devedoi"es, a .â divida naó paíle de mil reis. Porêm,
~ue as ditas coufas fiáraõ, poílo que naó fe o Carniceiro, Padeira, ou Taverneiro,

. I Ce calaw.!
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te calar' por hunl anno~ contado' do derra- em quantidade.alguma, mas poaeráó de.,
deiro 'dia,que deixou de dar carne, paõ,ou mandar o que fomente provarem. E nefte
vinho fiado a feu'devedor,fem nunca mais cafo valerá a prova de huma tefiemun a,
requerer a paga a quem o fiou; fendo eiles' ou a confiífaõ da parte, po~o que feja:
~mbos no Lugar, e naô tendo legitimo fóra do Juizo, e em al!lfencla da olltr~
impedimento,p0f'lue o naó pudeífe reque- parte, ou outra qualquer femelhante pr~~
rer, naô fejaó cridos por feu juramento va, em a quantia dos ditos mil reis,

T' I' 'T U L o -Do 'que prométteo fazer ifcriptura de venda, ou de outro contrato, e
d~pois a l1aô quer fazer.

apraz fazer-fe em efcripto, poílo que ex.,.
preífamente naó digaó que d'outra ma
neira naó valha, affi fe deve entender;
porque em' efcripto fe ehama, quando

, a efcriptura he de fubftancia do contrato,
, ou convença. Por tanto neftes cafos , ,e

em outros femelhantes a convença l1~Q

tem firmeza alguma, nem póde valer.
nem obrigar as partes, fenaó depois que
a efcriptura he feita, e lida, e affignada
pelas part~s. Pelo qual por Direito ca~a

huma das partes fe pÓ,de apar~ar do cO,n
trato, antes que por feu affignado firme, a
convença.

2 E qu.ando as partes affirmaífem en,:,
tre-G algu111a ~onvença, de que a ,efe,ri..
ptura naó foífe de fubftancia de contrato,
poíl:o que depois de a terem fi~lplezmente

affirmada, diífeífem que foirem fazer ef
criptura, fendo a coufa fobre que fe fez
a convença, ou a quantia tal, que fegurido
no{fas Ordenaçoés naó fe pófTa provar

,fenaó por efcript~ra publica, fe a patte
confeiTar que a convença foi entre elles,
affirma~a, ferá conftrangida a fazer della.
efcriptura. E fe a parte negar que entre
elles foi feita a tal convença, e por cón,
feguinte. que "nao ficou com elle de lhe
fazer efcript\:lra , e a ~utra parte difTer que
<pier provar por teftemunhas, como 'ficoU
de lha fazer, naó ferá. ouvido em Juizo
fobre tal razaq, falvo, fe qqj~er deix~r em
juramento da outra p.arte.a couCa fobre
que for a dema'nda; porque em outra
maneira fa~i1mef!te fe faria engano á Or..

.denaçáó: Das provas, que fi devem jflze.r.
por eJcriptura publica. '

\

,:'SE algumas pdfoas fizerem contrato
. de venda, .ou d'outra qualquer con·

. vença, e ficarem para fazer efcri-
pturà deiTe coiltrato, ailtes, que fe a tal
efcriptura faça', fe póde arrepender, e

, ~rredar da co'nvença o que havia de fazer
a efcriptura. E iíl:o haverá lugar, quando
o contrato for tal, que feguado Direito
na6 po{fa valrr fem efcriptura ~ e que a
efcriptura feja de fubib.ncia do contrato;
~fli como nos contratos, que fe devem fa
zer , e in[ll1uar ; e em contrato emphyteu
tico de coufa Eccld'iaítíca ; e ·em outrOs,
Gue fegul1do Direito faó de fe111elhante
qualidade, e condiçaó.

I Outro·fi'haverá lugar, quando as
'partes, ou cada h\.lma dellas di{fer expref
famente, que {ua vontade h~ que o con
trato e faça por efcriptura ,. e que d'outra
man -~JL'~ valha~ Ou pofl:o que o ex
préffilmente naú diga, fe por algum modo
fe' pudeiTe entender que fua vontade era
CJue [em efcripto naó valeífe, affi como,
quando algumas peiToas de eilado, ou de
grande qualidade querelTI entre fi tratar
alguma convença, e de huma parte a
outra declaraó por efcripto fuas vonta- .
des,antes que fejaõ concertados em huma
tençaó, e depois que par feus e(criptos fe
conç~rdaõ , .confirmaó. fuas convenças
por'efcripturá. E' em tál caro Ce deve por
Dinúto entender que, ppi's por eCcript9

~ tratáraó fempre fua convença, e"naú por
palavra, fua vontade era fer o contrato

-'-"'éeIebrado por efcripto. E póde-fe ,pôr
outrO- exemplo: Quarido 'as partes querem
f:lzer a~.&uma conve~'1a , ,e dizem que lhe

•

, .'
'Trru~
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T ,I T ·UL o xx.
ir,

Como Je ptlgará opli~, 'Juefi vendeofiado; oít fe etl1prf}toaé .;

P-'. alto que algunlas pelfoas vel~dao' , vendedores naõ peçaõ <> pagamento ao
, ,pap fiado por quaefquer .preços dito termo, ainda que lho peçaõ depois
: declarados nos contratos,ou para em qualquer outro temp'b. E os que recé~

lhe pag;atem a mór valia, que yaler no Lu- bétenl erilprdtadd pe1a dita maneira; iia6
gar, ou Coma~·ca,·()ndí.!o venderem, [em feráõ oçrigados a pagar em paõ., feriaS
lhe pôrem tempo certo, ou para lho paga- até o dia de Nüifa Senhora de Ag<>fld ;
rem enl termo de hum anno, ou mais; poítd qlie d'outra inapeita fe obrigalfem.:
ou fe empreflarenl paõ fem lhe pôrem E l~aõ pagando 110 dito tempo:; pur os
tempo certo, ou termo de certqs annos; crédotes o l1aó demandarem, feráõ obri
mandamos que, fem embargo dos, preços gados a pagar odit<? .paõ a düiheir"o :ii 'mÓr
declarados nos contratos, os compradores và,lia, que valer defdo tempo, que o iece:
naa feja5 obrigados pagar o preço da berem, até o dito dia de N oira Senhora," e \~ .
dito pa5, fenaõ á 'mór valia, que o tal paó mais naõ;ou a páõiqu~I os devedores mais :>
valer commummente, a dinheiro de' con- quizerenl ao te1!1po da paga. O que h~

tado defdo dia,que o coml:1rador o rec~ber,. verá lugar em quaefquerpeífoas i poíto
até dia de Noífa Senhora de Agoflo, o q~e fejaõ rloíf6s Rendeir0s. E queremos
primeiro que vier depois do tal c011t1;ato ;' que ne~1huma pelfoa íjoífa renunciar eRa
com tanto que naõ exceda o preço dec1a- Ley; ~ que renunciando-a, naó valha a
rado no contrato. E iíl:o, poíto que os renunciaçaõ ..

XXI.

.,-

.,.

----.
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Em que moedas Jefar/tó os pagamentos do 'Jue fê compra, ou delJe.* C~lI.I:
num. I:'cp afio que alguns compradores, e tomar em cobre lnais que mil reis; e, de

= ven,dedo~es , e outros contrahen- vinte mil tcis até cem mil reis, a vintena
tes {e concertem que fe haja de parte fómente. E fendo o pagame J~~lle .

pagar certa moéda de ouro, ou de prata, mayor quantia que cem mil l~S -, te po·
ferá o vendedor obrigado receber qual- derá pagar a razaó de mil reis enl cada
Guer moéda corrente lavrada de 110ífo cem mil reis, dos primeiros cem mil reis
C~nho, ou dos Reys,que ante N'ós foraó, por diante. E as partes' feráó obl;igadas ao
na .valia, que -lhe ·por Nós for pofla. E receber pela dita maneira fob as penas
por quanto alguns lllaliciofamente bufcaq conteúdas no Titulo feguinte.
lnge~as de cobre, para pagar fuas dividas, ,1 E os pagamentos,que te fizerem d'e'
havemos por bem que enl todo o paga- -compras de trigo de fóra do Reyno, ven"
mento, que fe fizer, fe recel1a a 1110éda de ·dendo-fe pelas proprias pelroas, que o'
cobre por eíta maneira. Sendo o. paga- trouxerem, e os pagamentos das erpe
mento de quantia de cincoenta reis, fe po- ciarias,que Ce compr'arem na cafa da Indta,
derá fázer todo em cobre; e de cincoenta c os que fe fizere,m por letras de can1bios1

reis até .duzentos , .fe pagará cincoenta fe faráó' como fempr.e fe fizéraõ , fenl em-
reis em cobre; e de duzentos até mil, fe bargo defia Ordenaçaõ. .
poderá pagar a quarta parte em cobre; e 2 E os nolfos Thefoureiros,Almoxr. .
d~ :mil até dous mil e quinhentos, po- rifes, e .Recebedbres , e quaefquer outro~
,der.á pagar eUl' cobre duzentos e cincoenta Officiaes, que receberem nonos Direitos,

_ ,reis; e de dous mil e quinhentos· até dez, e rendas, naq -receberáõ O,S pagamentos,
_.mil rei~, a decima; e de 'dez ...mil até <lue as partes lhes houverem de fazer, fe·
'yinte mil, li·a5 feráõ as .partes obrigadas llaó pela dit~ nlaneira. E uffi lnefrno ent

" Liv. IV~ , . C 'qua~~ . -
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quaefquer entregas de dinheiro de feus cios, até noffa metc.ê; e de pagarem outra
aífentamentos , ou pagamentos, que hOll- tanta quantia em dobro, 'como fe achar

-- verem de fazet ás pa'rtes, os faráó peIa que pagáraó nas' ditas moedas de cobre ...........---
dita maneira,fem p'agarem I?'ais erll r.noeda contra fórm~ deRa O.rdenaçaõ, amérade ' ,
de cobre, que o declarado enl efia Orde- para a pe{foa, que os accufar, e a outra
naçaó, [ob pena de fufpen.G1ó de feus Offi- para noifa Camara.

•

fi.

T I T U·'L. . Q' XXII.
Que Je ,'lad' enjeite moeda d~ El.,Rey.

affi de, no[fos Reynos, como, de;· fóra del
les, e bem affi, a .noífa Fneeda dos to-o
fi'oés, forem de menós peCo" do que de-o
vem Cer, Cegundo [IJa Ley , e'peCo, poder
fe-haú enJeitar fem .,pena aJgu~a; falvo,
fe a parte, que a dér, quizeF refazer a ju
fia vaHa do que n1enos pefá; porque em
tal cafo a naú poderáõ .e.njeitai-; e en
jeitando-a, incorreráó 11as penas [obre..
ditas. j

O XXI'II.LuIT

U alquer pelfoa,que enjeitar nof
. fa moeda verdadeira lavrada de

nolfo cunho, Ce for P~aõ feja
preCo, e açoutadQ publicamen

te; e fendo homen1', em que naõ caibaú
açoutes, feja prefo, e degradado para
Africa' por dOl1s annos; e etta mefm':l
pena: haverá o que enjeitar n10eda de ouro,
que a efl:es no([05 Reynos vier de fóra
delles. Porêrn, Ce a? ditas moedas de ourq,

•

•

.-

Dos .'~a!ltgllcres das caJas.* Col1.r.
ntun.l.

N lnguem póde reter a cara alheya, l1aú. E naú dando repoíla. nos ditos tres c2.

.... nem moi-ar nella, Ce'm'con{enti-' dias,' dahi em diante ferá6 obrigados ter
mento da peífoa, cuja for; e as cafas , e pagar o aluguer deltas o anno,

po{to que o que nella 1110ra dig~ que a que vier: do que naú feráõ eCcuCos, pofi:o
qm..lir.. lto por tanto, e pagar de alu- que digaõ que tem outras cafas aluga
guer quàtlID outrem por ella dér, naó o das, pois naú déraó repofia no tempo,que .
pôde fazer [em confentim'ento do Senhor deviaú. I

deHa. 2 E naô fendo 'cada hum dos ditos
I Porêm as pe{foas , que tiverem' ca- requerimentos feito aos alugadores, ficará

{as, 'e as alugarenl.a ourrem por tempo· em fua'efcolha deixarem as caG1s,acabado
certo, uffi como até SaóJoaô, Saó l\tli- 6 tempo, porque as finhaú alugadas';' ou
gue1 , Natal, ou outro tempo declarado ficarem nellas, e pagarem o aluguer a
pelas p~rtes .' devem trinta dias, antes que feus donos. .~-.:'
Ce acabe o tempo do aluguer, requerer 3 E Ce O alugador da caf.1 naú pagar
os alugador~s , que lhas deixem, e defpe':' o aluguer ao tempo, que prometteo, o
;erp..' quando fe acabar o tempo; e feito Senhor della o naó poderá por fi penhorar,
o dito requerimento, poderáó fazer das por fe eCcufàrem djfferenças ; mas poderá
fuas cafas o que quizcerem. E querendo os mandar fazer iífo ao Alcaide da VilIa, ou
Senhores das caGls que os alugadores fi- Lugar, onde acontecer; ao qual manda
quem nellas por mais tempo, devem-os nlOS, que por feu mandado faça eíI:1 pe
requerer trÍnta dias antes do tempo aca.. nhora, [em Outra aué1:oridade de J~fiiça.

bado , .fe querem ficar ~el1as por mais E Ce o Senhor da cafa naó achar a pefToa,
tçmpo; e feito eíl.e requerimento, os aIu- ~ a que a alugou, e achar outrem nell~, '
gadores devem ~~r, fua repoíla até tres poderáfrequerer o que achar na càfa, 'ou
d~as, e dizer, fe quer~m ficar nellas_, ou 'que ,nelIa tiver algun1a çoufa, que lhe

pague
'"

" '
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Em que cajos poderá oftnhcr da 'caJa lançár jóra eYc. I9~.

pague o aluguer; e na5 querendo pagar, naô era devido. E o alugador poder~
pode-o por i{fo mandar penhorar. E achá- 1110rar nas cafas ; e naó feja dellas tirado,
do-fc depois que o fenhor da cafa man- até que acabe tanto tempo, quanto mou.
dou fazer a penhora como naô devia, tar no dito trefdobro, havendo,ferpeito
fendo já pago do aluguer todo ~ ou de ao aluguer, porque a .cafa fe alugou de
parte delle, pague ao alugador em tref- principio; e mais feja-Ihe entregue feU'
dobro tudo o que for achado que lhe penhor.

...

T I T UL XXIV.
..

Em. que caJos poderá oJenhor da cqfa lançar jóra o alugador.

A Pe{foa, que dér de aluguer al_' , filha, irma5, ou irmãa; porque nefl:es caíõs
guma cafa a outrem por ce.:to poderá :lançar o alugador f~ra, du;ando o
preço, e a certo tempo, nau o tempo do aluguer, pois lhe he tao necef.

poderá lançar fóra della, durando o dito faria pelo cafo, que de novo lhe fobre
tempo, fena5 em quatro cafos. O pri- veyo, de que naó tinha razaô de cuida~

msiro he, fe o alugador .naõ pagar a pen- ao têmpo, que a alugou.
fao ao tempo,que prometteo,ou no tempo, I E em cada hum dos ditos caíos o
que for cofiume da terra pagarem-fe as fenhor da caCa naó poderá por fi lançar
taes penfoés.0.fegundo cafo he,quando o fóra della o alugador, 111as requererá o
alugador ufa mal da cafa , affi como dam- Alcaide da Villa, que lhe diga que fe
niflcaudo-a, ou ufando nella de alguns faya deIla, declarando-lhe a razaó, por
aél:os illicitos, e deshonefl:os, ou dam- que naó deve morar mais nella; e naô
nofos á cai:'l. O terceiro he, quando o fe- fe querendo eIle fahir, entaó o lance o
nhor a quer renovar, ou repairar de adu- Alcaide fóra deIla. Ao qual Alcaide mane.
bios neceifarios, que fe naó poderáó fazer damos que niflo faça o que lhe for reque
convenientemente morando o aluga.dor rido pelo fenhor da cafa. E achando-fe
nella; e acabado o repairo, e adubio, lhe depois que o mandou lançar maliciofa
tornará a cafa até fe acabar o tempo do mente, e fem jufla caufa, o alugador
al:uguer;e defcontar-fe-ha da penfaõ foldo feja logo tornado a ella, e poderá nella
á livra o tempo, que naó morou nella por 111m"ar em trefdobro o tempo, queJherain- .
caufil do repairo. O quarto he, quando da ficava por morar, quando deln;>foi lan-.
o fenhor da cafa por algum caro , que de çado pelo Alcaide; e naô pagará della
novo lhe fobreveyo, a ha mifler para pen[aô alguma pelo tempo, que affi l1ell~

morar nella, ou para algum feu filho, morar.

T I T UL o xxv.,

. TITU.c~

D'ót OjJjciaes, lJue na'Ó póáem Jer Renàeiros:

D Efendemos que Provedor aI- tem Feitorias, nem Procuraçoés d'alguril
gum, nem Contador de Co- dos Rendeiros das ditas rendas, nem
marca, Juiz dos Orfaôs, Ta- dos Senhores dellas, para lhes feitoriza

balliaõ doJudicial, Eícrivau dos Orfaos, rem, procurarem, requerer~m,ou falli
ou das Camaras, nem outros Efcrivaés citarem coufa algum'a das ditas rendas,
qe qualquer qualidade,e de quaefquer Of. na Comarca., ou Lugar, onde forem Or..
ncios que fejaõ, nem N[eirinhos, ou AI-, ficiaes; e poderem ufar de feus Offi.
cuides pOfI:1Õ arrendar algul1}a renda noifa, cios, fob pena de os per.derem; e pa
nem de Fidalgo algum, Ol{ de Senhor de gar cada hum vinte cruzados ,. amétade
Terras,que as de Nós tenha ,nem de Com- para quem.os accu[ar, e a outra para os
mendador, nen1 de Prelado. Nem .acei- Captivos.

Liv. IV.
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Que os Ojficiaes da F azenaa na5 arrendem c011a alguma. aos Rendeiros
d'EI-Rey j nem os Senhores de Terras afeus~ Ouvidores.

n' . Efel1dem~s ao V édor de naifa Senhores de Terras, nem de Capitaes ,
Fazenda,e Efcrivaés del1a,e aos arrendem renda fua, de qualquer quali

. noífos Contadores das Comar- dade, ou quantidade que feja, fob pena
cas, e aos dos Contos, Efcrivaés'(d'ante de o Senhor da Ter1-a, ou Capitaó, que
elles,e a todos os outros Officiaes da noff:1. tal renda ao feu Ouvidor arrendar, fer
Fazenda, que naó arrendem renda fua , fufpenfo por hum anno da jurifdiça5, que
ou outra coufa fua a nenhum Rendeiro 110 tal Lugar tiver, e perder o dito anno
de no(fas rendas. E qualquer dos fobre- toda a renda, que affi arrendar, amé..

. ditos,que o contrario fizer, perderá.-o Offi- tad'e para quem o accu1:1r, e a outra
do,.que de Nós tiver., e tudo o que pela para o Hofpital de Todos os Santos da
dita renda lhe derem, ou. pronletterem , Cidade de Liíboa. E o Ouvidor, que a
umétade para o accufador , e a outra para dita renda arrendar, perded enl dobro
os Captivos. tudo o que dava por ella, pela {obredita

I E bem affi nenhuns Ouvidores de maneIra.

T I T
,..

XXVI.
•I

T 1 T U L :0
~Das Efierilidades.

,

-

D E!huindo-fe, ou perdendo-fe os
frutos d'alguma herdade, ou

_ vinha,ou ou.tra femelhante pro-
priedad~ , por cafo, que naó foífe muito
acofrllmado de vir, affi como, por cheyas
de Rios , chuvas, pedra, fogo, que as

, 'lu!imaife, fecca, exercito de inirrHgos,
aifuáda de homens, que os deflruiífem,
aves, gafanhotos·, bichos, que os comef
fenl, ou por outro feme1~antecafo, que
lhe tolheífe todos os frutos, nao ferá obri..
gado aquelle, que a tiver arrendado, dar
co~fa alguma da renda,que fe obrigou dar.

I Porêm, fe os frutos naó fe perdef
fem todos, e colheífe o Lavrador alguma
parte del1es, em fua efcolha ficará pagar
o promettido, ou dar todos os frutos da

dita herdade. E fe for Eíl:erilidade em ter
ra de paõ , poderá tirar para fi a femente,
e os que mais fobejarem dará ao fenhorlo
da herdade, que traz arrendada. Porêm, fe
nos outros annos do mefmo arrendamen..
to , affi antes, como depois houver tanta
abaftança, e uberdade naó coíl:umada,
guardar-fe-ha a difpofiçaó ç10 Direito
Commum.
. 2 E Ce os frutos fe perdeifem por cul

pa do Lavrador, am como, por lavrar mal
a berdade, ou por ervas, ou efpinhos, que
em elIa nafcem , em tal maneira que con-

. fumiífem, ou affogaifem os frutos por fi
mefmos,ou por m 'arda do dito Lavra
dor, em taes cafos ferá obrigado dar o
promettido.

o XXVIII ..'
•

•

Que toao o homem pqjJa viver com -quem lhe aprolJ7,,'er.

T Odo homem livr.e poderá vi- ou requerido~ para viverem por foldada
• ver com 'luem quize,r. E iíl:o com outrem " fegundo fórma de noífa's ,

. naó haverá lugar naquelles,que Ordenaçoés;porque efies,depúis que pelas
por noíTas Ju~iças forem confhangidos, J,uftiças forem. requeridos 1 naó poderáõ

viver
t

•



( Do criado, que vive cOJn ofenhor a beln fazer, e C0í120 O'c. . 2 I

nviver com outrem,f~n~(racàbadoo tempo, elIe, ou com outro algum, Ceja punido fe
que houv~rem de viver com eífes, com gundo a qualidade do feito, e da culpá,em

"que lhes foi mandado. E quem contra Hlo que for achado; de modo que os forçadores
for, e çonílranger. outrenl que viva com d~ liberdade naó fiquem fem pena.

T I T u L o XXIX.
Do criado, que vhle com oJrmhor a hemfazer. , flcomo fe lhe pagará oferviço ..

POflo que algum homem, ou mu- Ce entre e,lles houver contrato feito Cobre
. lher, viva co~ fenh~r, ~u amo,de o ferviço, cumprir-fe-ha o que entre eIles

qualquer qualIdade q CeJa, a bem for tratado, como for Direito.
fazer/em avença de certo preço, ou quan- I E iílo nlefmo haverá lugar no fel'
tidade, ou outra cou(a) que haja de haver viço,qàe commummente Ce coR:uma fazer
por feu ferviço, contentando-fe do que o por foldada, ou jornal; porque poderá o
fenhor,ou amo lhe quizer dar,ferá o amo,e amo fel' demandado emJui~o para pagar
fenhor obrigado a lhe pagar o ferviço,que o ferviço, como Cempre fe coítumou ge
fez,havendo refpeito ao tempo,que fervia, ralmente pagar fenlelhante fervi<;o nefTa
.e qualidade do criado,e do ferviço.Porêm, Comarca.

..

T I T U' L o xxx.
Do criado, que vivendo a hem fazer, fi poem com outrem, "é do que orecolhe.

T Odo homem, que com outro to depois for achado, que e{fes criados
viver a bem fazer, ora feja eraó obrigados entregar aos amos, com
homenl de pé, ora de cavallo, quem antes viviaó." E os noífos Almoxa

.e delle receber pellote, e capa, ou coufa, rifes em feus Almoxarifados , e qualquer
que tanto valha, naõ fe poífa delle partir outra peífoa os poderáó a.ccufar , e levar,
fenl Cua licença, até que o hrva h\,lm anno amétad.e para h, e a outra feja para N6~.

cumprido; e fe lhe dér peJIote fómente,ou 2 E o que viver com algum.Cortefaó
capa, ou outro qualquer veítido, naó Ce a bem fazer, naó poderá viver mais com
polt'l delle partir até que o firva meyo outro Cortefaõ, que ande em noífa Corte,
anno. E o que o contrario fizer,feja prefo, {em licença daquelle, de quem fe fahio. E
onde quer que for achado, e naó feja foIto o Cortefaó, que fem fua licença o tomar,
até que pague em dobro o que levar, e as e o naó largar, como lhe for requerido,
cu(ta<>, que fobre iífo fe fizerem. E Ce as 'pague dez cruzados,amétade para aqueIle,
peífoas,a que am feus criados fugirem, vi- de que o nloço fe fahio, e a outra para
verem com nofco, Çl com a Rainha, ou noíI:'l Camara.E todavia ferá conílrangido
Princepe, ou Inf:'uites, Ceja5 trazidos á ca- que o lance fóra, por [e evitarem efcan-
dêa de noífa Corte 1 e. ahi paguem o que dalos, e competencias. .
dito he. 3 Outro-h, pelfoa alguma, de quaI-

I E fe efles, que fe affi fahirem, Ce ·quer. eflado, e condiçaõ que Ceja, naô
acolherem a outros, que naõ fejaó Corte- tome, nem [e encarregue de criado d'al
faõs, para conl eIles viverem, e for reque- gum outro,que delle tenha recebido cafa~

rido aos que os recolherem~por as peífoas, menta, ou galardaã de [eu ferviço ; nem
cam que antes viviaó, ou por outros por .tome, nem fe encarregue d'algum acoíta
feu mandado, que os naº", tragaõ mais do d'outrem, de que recebeo Cavallo,.
comGgo ; porque [e fahiraõ' delIes, e lhes ' Armas, dinheiro, ou outra qualquer coufa
leváraõ o feu, fe o affi naó fizererÍl , fejaó para com eIle fervir 11:0 que elle mandar ,.
obrig~dos pagar a Nós outro tanto, quan- .fem licen.Ça daquelle a que acoftado for.E

o acO-;

...
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O aconado, que o contrario fizer, feja requerer ,is Jllftiça"s, que do fobredito fa} .. '
prelo; e da cadêa pague em dobro o qqe çaô hum aéto, para fua fegurança. E o
tíver recebido áquelle, de que {e affi criado,de que acima fallamos, fení iempre
fabio. E aquelle, para quem fe a acoftado obrigado fervir feu fenhor" Ruanda lhe for
for, fe o tomar por feu,ou para feu ferviço, ,1eceífario, e o chamar; e (em fua licença
fabendo logo,quando. para elle veyo,como naú poderá fervir a outrem. '
fe partio daquelle,cujo acoflado era, ou a 4 E iflo, que ditoé he; llrtó haverá
que havia de fervir, por ter delIe recebido lugar, [e as peífoas, a que faõ acortados,
cada huma das coufas fobredita. , ou o ou os fenhore~, que déraõ os catllnentos,
foube depois pelo tempo,e logo 011.5 def- fe efpedirem de Nós, ou fe forem fóra
pedir de fi, pague cincoenta ~ruzados de noífos Reynos; porque em cada hum
áquelle,de que fe partio. E fe algum pediL' defles caros os criados, e acofl:ados fe
licença á pelfoa , a que he acoftado , e lha pódem delles partir [em fua licenç~, e
naõ dér , e el1e todavia fe quizer derpcdir, fazer de fi o que quizerem; ou iflü mer..
tornar-lhe-ha em dobro tudo o ql~e tiver mo dando-lhe Nós l.icença efpecial, mo
recebido;ou fervirá tres an110S da maneira, firando-nos tal razaó, porque o devamos
Cm que d'arttes conl elle eflava; e póde fazer. '

T I T UL o XXXI.
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Como fe pagará'Ó os jerviços, efo/dadas dos criados, que naó elltráraó a partido 'certo.

POr' as-n1uitas denlandas,que conti- 4 As mulheres, que fervirem de Do-
nuamente fe 'inovem [obre fatif-. nas, dará5 quatro' mil reis. E ás Amas, ~

, façoés de ferviços, e as differentes que criarem filhos das taes petroas, fe jul
fentenças, que fe nilfo' da5, por osJulga- gará por anl10 oito mil reis.O que outto-fi

, dores na5 terem huma certa regra, que fe entende, dando-fe ás ditas mulheres de
f~guir,querendoN 6s (ftalhar a úles íncon- comer, beber, vefHr, e calçar. ,\
\renientes , ,ordenamos, e 111andamos que 5 Aos Pagens de Fidalgos, Defem- ,
.daqui em diante na paga dos ferviços dos bárgadores, e de outras pe{[oas nobres,
.crjados,am de homens,como de mulheres, ou que fe trataó como nobres, fe darâõ
fe guarde. a man~ira feguirite. cáda h1ml anno dous mil reis. Aos moços

I Aos \Tédores, Camaril1a,s, Secre- de efporas oUtro tanto. As moças don-,
tarios, El1ribeiros, e Thefouteiros dos zel1as encerradas, e ás mulheres,que fervi· "
Bifpos, Condes, e Fidalgos de grande renl de Do'nas , e ás Defpenfeiras, tres mil'
q~uàlidade,e cafil! fe julgará por cada hum reis; e ás Cozinheiras o mefmo;e ás Amas"
a'nno oito mil reis, e na5 fe lhe arbitrará que lhes criarem [eus filhos, feis n1il reis;
mais', por fervirem mais, que hUll1 dos por anno.
ditos cargos. 6 E ás moças, que fervireni de fóra a

2 Aos Efcudeiros dos mefn10s , e Ca- qüalquer pdro~a q~ja, mil,e quinhentos
pe)laés, quatro'n1il reis; aos pagens tres reis.O que outro,fi, fe entenderá, álem do
mil reis; aos moços de efporas dous ll1i1, comer, beber, ve!Hr , e calçar.
e quinhentos reis. A qual filrisfaçaó, e 7 Aos moços, que com pelfoas de ..
dlipendio [e entende, dando os ditos U1ellO'S· qualidade morarem, julgar-fe-ha a
amos aos taes criados de comer,. beber, foldada da dita quantia para baixo, fe·
"e~ir, e calçar. ' g.nndo a qualidade (lo ferviço, e [egundo:
, 3 As donzel1as,que fervirem as Con· a habilidade, e idade, que tiverem.
CIeffas, ~ mulheres dos fobreditos Fidalgos g E as ditas foldadas venceráó os
~e Errado por tempo de dez, doze annos nlachos ~ fenq,o de quatorze ánnos perfei..
juJgaráõ feffenta mil reis para feu ca(1-' tos, e 'as femeas de doze. E oaú chegando. r

mento ; e naó fervindo tanto tempo, lhes á dita idade vencerá5 o que parecer ao
m~itraráõ cinc? 'mil reis;por cada hú almo.. Julgador,naõ paífando das ditas quantias,.

mas
~
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C-01no fe pagaráó os !erviçoS , eloldadtts 'dós triddos, eYc. ~3
as ,diminuindo-lhes dellas o que for ju- I I Item, fe algum Defunto em [eu

fio. E aos moços, o~ moças pequenos, Te!.tamento deixar a'criado, ou criada,
menores de [ete annos 1 naõ [e julgará que o ferviífe, algum Legado, naó deda
{oIdada alguma; porque a criaçaó, que fe rando nelle que lho deixa liberalmente
nelles faz,lhes deve' ficar por fatisfa'.1aó qj} álem de rua fatisfaçaõ, mandamos que o
qualquer ferviço, que façaó. dito Legado fe defconte da foldada, e fa-

9 D~daranlQs q~le a táxaçaó das di. lario,que o tal criado havia de haver,como
tas foldadas, que adma temos dito, fe [e o Teítador affi o declarára; porq ne.fte
entenderá naquelles , que viverenl a bem cafo qveremos que fe pre[uma que quiz
fazer fem alguma maneira de partido; antes 1lvrar-fe da divida,que era obrigado,
porque nos outros, que com partido fe que faz~r doaçaõ, que naó devia.
puferem, fe guardar~ o que conl feus Se- 12 E porque fervindo de Efcudeiros,
nhores , ou Amos contratarem. " ou Pagens , alIegaó alguns 1 quando vem

10 E porqlle n1uitos , que vivêrau a pedir {atisfaçaõ de' ferviçds , que fervlraô
bem fazel~ , ou com certo partido, tendo de Feilores,Mordomos,ou de-Sollicitado
recebidos por contemplaçaõ dos ditos Se- res a feus Amos,p'ara lhes accre[centarenl .
nhores, Officios, e rendas, lhes pedem i:l1ario, mandamos qlfe, (e os taes nâó fo
fobre i{fo fatisfaçoés de ferviços, princi- raó tomados em nome de Feitores, ou
palmente quando [aó já mórtos, manda- Negociadores de demandas, para na5 fer
mos que,fe a alguns criados das fúbreditas virem em outra coufa, ou depois os naS
peífGas,por fazermos mercê a [eus Amos, viéraõ deputar para os dit.os cargos, que
e por feu refpeito lhes dermos alguns Offi- por os ditos [eus Amos os occuparem a~

cios, ou rendas, oú alguma coufa outra, gHmas vezes em os mandar arrecadar fuas
ou os tomarmos p'or no{fos criados em tenças, juros, moyos; ou fallar em alguma
algum Foro,ou lhes houvéraõ n1ercês, ou demanda 1 naó fe lhes accre[cente falaria.
Officios de qualquer outra pe{foa, a valia Porque o Efcudeiro, Pagem,e outro cria
das ditas mercês fe de[conte na fatisfaçaõ do de ife fervir a feu Amo em todo o mini..
dos ditos [erviços. Reria, que lhe mandar.

~

, ,

T I T UL o XXXII.

O S homens, e ml)lheres, que n10
rarem con1 Senhores, ou Álnos

. a bem fazer-, ou por foldada.,
ou jornal, ou por qualquer convença, fe,
depois que fe delles fahirem,paffarem tres
annos, e feus Senhores, e Amos eítiverenl
fempre ne[[es Lugarc:;;5nd~ fe delles [ervÍ
rao,feln delles fe partirem, e' os taes fervi
dores, e criados os naó demandarem os
ditos tres annos por feu [erviço, naó os
poderáõ mais demandar, nem feráõ a i{fo
recebidos, nem [eus Amos mais obrigados
a lhes pagar. Porêm aos menores de v~nte

cinco annos comecaráó de correr os ditos
~

tres annos;tanto que chegarem á idade de
:vinte cinco.' .. '

I l\'Ias, porque muitas vezes fe via
•• ,. • " . pi

por expenencla que mUltas, que Vlverao
com Senhores, ou AmÇ>s, depois de re~e-

Que fi ,lZaó pqjJa pedir Jo/dada, ou ferviço paJJados tres 011110S..

berem fuas foldadas , ou falarias, paífados
alguns annos, pede'm fatisfaçaó d~ feus
ferviços, que já recebêraõ,. efperando que
os que fabiaó ferem elles fatisfeitos "ou
morraó, ou fe au[entem, ou lhes naó lem..
bre a verdade do que paífou , o qual atre
vimento toniaó mayor, quando os Senho
res já faó defHl1tos, que na6 pódem ~aE'

,.- d ' '"'razao o que pagarao,nem perante quem;
e {?orque no dito cafo o engano eítá nlais
fadl, porque poucas vezes os Senhores
pedem aos criados, que com elles vivenl,
conhecimentos, e quitaçoés do que lhes
dao; por evitarmos as ditas fraudes, orde
namos que todo olacayo , ou criad01 'que
eítiver COlTI Amo aos mezes com lhe dar de

, comer, e beber, e no cabo do mez certa
coufa, que os taes criados naó pOíf:.l0
Fedir [oldáda d'afgunl111ez; }que hajaó [er:'

. yido!



•, I

.~ -
24 Li"cro quarto das Orde.naçoés) Tit. 3.2.,°; ; , e 34. .~

vida, paffildos tres mezes, depois que fa- pois de fahidos dos ditos feus Amos; por~
hirem da cafa de feus Amos. E fe a raçaó Glle [e prefume qu~ eaaá pagos, e fatif..
de com'er lhe derem a dinheiro fecco, naó feitos, pois naó pedíraó o 1àIarío no dito
o poderáó pedir, fenaõ até dez dias, de- tempo.

-
-'.

T I T UL o XXXIII.· ...
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Porglle mal1eirlJJe prova fô o; pagamentos dosJerviços l' ejoldai/ns ..

Orque ordinariamente os honlens, I E fendo a quantia tie dez mil reis
. que tem crIados lhes pagaó pelo pal:a cima, qualquer qBc" feja, havendo

meúdo o qlie lhes os·criados pe- conhecimento do tal cI:rado,- efcripto,
denl á boa conta de· fua foldada, e fem e affignado por elle, e naú fabendo eIle
bufcm'em tefiemunhas, que lhes veja-ô pa- efcrever ,. affignando por eIle outra ter-'
gar, nem cobrarem efcriptos dos criados, ceira pdfoa, e outra: teR:emunha mais,
e depois daI~i a 'telnpo' lhes vaó pedir a porque confefTc receber em todo, ou
foldadi:t, e' falaria de feu ferviço, que em parte íim foldada', dar·fe-ha credi·
tO,do, ou em pa,rte lhes pagál."aõ , e por os to ao affignado, como fe foife e[cl"iptúra
Senhores, ou Anlos naó terenl prova, filá publica.
cond.emnados, e[guardando Nós as ditas ~ E fendo OS Amos já fallecidos, ba
fraudes, e conliderando outro-li que U1.ui- fiará para prova da paga dos ferviços, que
tas vezes os triados pa{fat"iaõ ntal, Ce os o~ cr.iados· pedirem, a· declaraçaõ, que os
Amos lhes nao houve{fem de foccorrer as d~tos. feus Amos fizerem €m feus tefl:amen
{uas prefentcs neceffidades, [em os ditos tos, ou outras quaefquer ultimas vonta·
criados fazerem conhecimento de qual- des, ou a relaçaõ,que neUas fizerem a feus
quel;-meúda cou1ã, que pediffem; ordena- Livros de razaô, onde eítej·a afTentado,
mos que, dando algum Senhor dinheiro a fendo os defuntos Arcebifpos, Bi[pos,
criado feu perante oufros· feus criados, ou Abbades Bentos, ou Fidalgos, ou Caval
familiares,.e dando alguns delles por tefl:e- leiros Fidalgos, ou po~ Nós confirmados,
munhas, que jurem que lho víraõ dar, ou Doutores em 'l'heologia, Cahones,
ai\1da que naú digaõ a quantia, e jurando Leys, e Medicina, feitos em e{ludo uni
o dito Senhor, conlO lhes pagou tudo, ou verfaI por exanle, ou Officiaes deJufiiça,
certa parte, fe haja por prova baílante até que fejaô de no{fo Defembargo ; .porque
quaÍltia de 'dez mil reis, fendo os· ditos por a qualidade de ruas pefToas, e o tempo
{eus Amos pefToas de qualidade,çomo E[... ~a moi·te, com cuja Ie.mbrança difpoem
cudeiros,- ou dàhi para cima, ou Merca- .das COUC1S de rua aIma)queremos que lhe~

dores acredifado~. feja dado efie credito.

T l° T U L O, X~XIV.

TITU..

Do que lança de caJa o criado, ljlte tem por Joldada.

Homem,que deitar fóra de cara fervir de graça todo o tempo, que lhe fal
o mancebó, que tomou por foI-: tava por [ervir. e fe lhe ainda naó tinha
da'da, antes de acabar o tempo . paga a foldada', naó ferá obrigado fi lha

porque o tomou, pagar-lhe-ha toda a [01- pagar; e rerá confirangido pdas Jufiiças,
dada, p~is o deitou fóra, e' naó quer -que o . onde 'Iuer que eGiver, que venha: acabar
firva. E fe o que eílá por [oIdada deixar o de fervir. E [~for Orfaõ, guardar-f~-ha o
Se.nhor antes que acabe o tempo do fervi.' que temos dito no Livro primeiro,Titulo.:

. 50 rem cul do Senhor, deve:-lhe tornar Do Juiz dos Orfa'Ós; Paragrafo. E fi os
a toldada já a tiver -recebida ;- e mai~ Oifaós fugirem.
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.Do que demanda ao· criado o àal12J10, que lhe fez.

E o mancebo, vivendo com outre rr cebo acabou de fervir o tempo, que era
lhe fez perda alguma,deve-lha eme.. obrigado; porque partindo-fe, antes do
dar; e pagar, ou de[contar de rua tempo acabado, naõ .poderá demandar a

(oIdada; e ifto haverá lugar, fe ao tempo, [oIdada, como diífemos no Titulo pre~

que o mancebo [e deUe partir, lhe reque- cedent~

rer perante oJuiz a perda, que lhe tem I E no cafo, ·onde o Amo p6de
feita, ou perante homens bons. E [e ao demanda.r o damno ao mancebo, terá
dito tempo lhe naô requerer, .naô lha po- quatro dias para o provar, e mais naô.
<lerá demandar depois ao tempo, que o Porêm , querendo pagar logo a [oIdada, e
manéebo vier demandar a [oIdada; por- que lhe leja dado mais tempo para provar,
que parece que o faz por lhe pagar mal o damn~, fe lhe dará, fegundo for razaó"
fua Caldada. E ifro fe entenderá, [e o man· e parecer jufto ao Juiz.

TITULO XXXVI.
Do que toma alguma propriedade de foro paraji, e certas pfjfoas; e lla~

nomeou algum a ella ,antes da morte.

T onlãdo alguma pelfoa polfeíI:1õ do-fe todos,ou a mayor parte delles nitro..'
alguma de foro para li, e certas E naó [e acordando nifto todos, ou a
peífoas depois clIe, convêm a mayor parte del1es, fejaó obrigados a ven·

faber, huma qual elle nomear, c aquelIa der, ou eCcambar o foro, do dia que Ce o,
por elle nomeada,que poífa nomear outra, Foreiro finar até [eis mezes , requerendo
c affi dahi em diante; Ce o que affi tomar a prüneiro o fenhodâ, fe o quer tanto· por
poífeífaõ de fOfo, antes de fua morte fizer tanto; e os herdeiros partaô entre-h o que
teftamento, em que faça, e deixe certo houverem pela dita venda, ou e[cambo ,
herdeiro em. [eus bens inJolidum, naó no- affi como forem herdeiros. E naô vend~n·

meando certa peffoa ao foro, o que ficar do, ou efcambando os herdeirps o foro)ou
herdeiro na herança do defunto, fica no- naó o tomando algum delles enl fi no eC·
meado ao foro, polto que lhe outra no- paço de [eis mezes, ficará o foro devoluto
meaçaô naõ feja delle feita. ao fenhorlo, fe o elle quizer haver, e fa'ça

I E ficando no teftamento do Foreiro delle o que tiver por bem.
muitos herdeiros eflranhos, que naõ fejaõ 2 E finando-fe o Foreiro abintellado
afcendentes, ou defcendentes, todos fe naõ nomeando alguma pe{foa ao foro, e
entendenl fel' nomeJt4P.s ao foro. E por fem herdeiro defcendente, ou a[cendente, .
quanto o foro naô ha de fer partido entre fique o foro devoluto ao [enhorlo. E fi..
muitos, por fe naó confundir a penfaó cando por fua morte algum filho legitilU,?,'
delIe, fe tantos bens ficaren1 por morte neto, ou bifileto, varaó, deve çífe foro
do defunto, que poífa o foro caber no ficar a elle; e bem affi á filha, ou neta, naó
quinhaõ de cada hum dos herdeiros, par- havendo filho varaõ.., pofia que reja mais
ta5-[e os bens do defunto entre os herdei· moço,que a filha, ou neta. E onde houver.
ros. E naõ ficando por 1110rte do Foreiro filho, ou filha, naô haverá o foro neto JI

tantos bens, porque o foro po{[a caber no nem neta, pofia que o neto feja filho de
quinhaó de hum dos herdeiros, haja cada filho mais velho; e onde houver muitos
hum delles o foro, fe quizer, fatisfazendo filhos, ou filhas, fempre o ma~or dos fi..
aos outros o que razoadamente por parte ']hos, ou a mayor da filhas, em falta dos
do foro lhe poderá acontecer, acordan- filhos, haja o foto. E fe o prazo for com...

. Liv. IV. D praoo~
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prado, ou o defunto tiver feito nelle.bem- t\,lral, fe, o tive!;, ainda que feu pay foít
feitorias, guardar-fe-ha ácerca dellas, e do Cavalleiro. E o filho erpurio naó pod r'
preço h que airemos no Titulo: De como haver o dito foro; falvo, fendo legitin1ado

Je ha'Ó de fazer a.s partilhas. por. Nós, em tal fórnla que poífa.fucceder
) E re o Foreiro fazendo tefiamento abil1teftado, e naó d'outra maneira.

iil!tituir Ceus defcendentes,ou afcendentes, '}ot.i-, E cada huma das peífoas ,a q~le

fe terá a .maneira acima dita, quando mor- p~: algum dos modos acima declara,dos
te abintefiado, pofia que no dito teQa- vier o foro , ferá obrigada pagãr a penfaa
mentb deixe {na terça a outra pdf0a, delle ao fenhorlo, fegundo a fórma do
que naó feja defcend~nte, nen a[cen- contrato. ('
dente. 6 E quanto aos prazos,que forem fei-

4 E tudo iG:o,que dizemos 110s filhos, tos dos bens da Corôa do Reyno em per-
.e netos, por linha dercendente, haverá lu- foas, guardar-fe-ha o que temos dito ne
gar, e Ce guardará nos da linha arcendente; fie Titulo : Nos foros das pefl'oas parti-
convêm a [aber, pay, e mãy, e avó~,quan- cuIares. .
d'o naô houver alguns da linha defcen- 7 E tomando alguem hum foro para
dente; porque, em quanto houver defcen- fi, e feus herdeiros, e fuccdfores, por fua
dente,naó haverá o foro arcendente.E naó morte paífa o foro a todos feus herdeiros;
havendo defcendente legitimo por morte e guardar-re-ha ácerca da partilha o que
do Foreiro, pofto que haja afcendente diremos no Titulo: De como)ê Izaã de
legitimo, haverá eífe foro o feu filho lla- fazer as partilhas.

r
XXXVII·.T I T·U L O,

Das nomeàçoés, que Je fazepz dos praias, em ljúe caJas Je pJdertz Yevogdr.

T Omando alguma pelfoa alguma afforada tinha, pofio 'que referve ;para fi o
. herdade, viJ1ha, caCa, olival, ou ufo, e fruto, ja naó poderá nomear outra

, outra polfeífa'ô de foro por vez a pelfoa a"lguma '; -antes a p.effoa, em
'certa penfaó para fi, e para certas perroas, .que affi for trafpaiTada , poderá dirpôr da
'huma, que elle nomear, e que a nomeada dita coufa, fegundo diremos no Titulo
'pôiTa nomear outra, e affi dahi em diante, feguinte.
fe em fua -vida nomear alguma pe{[oa ,a 2 E fe no contrato do foro principal
'~~le venha o foro, e depois fizer outra 'niehte feito entre o Senhorlo,.e o Foreiro~

homeaçaú delle a outra pelfoa, e revogar 'lhe for dado poâer,que poiTa nomear huma
'a primeira, mandamos que, fe no contrato pe{foa, naô fe fazendo no contrato men
do primeiro afforamento for dado poder 'çaó de morte, depóis que huma vez n~
ao Foreiro, que palfa nomear alguma per- mear, naó poderá mais revogar eífa no..
roa antes de rua morte,ou ao tempo deIIa, meaçaó, nem fazer outra, porque a pri
em cada hum deItes ca{os potra fazer 'meira feja revog~ e ainda que' a faça,
huma nomeaçaó, e outra, e qua~tas lhe 'naú valerá; porque por a primeíra he ad
awouver até o tenlpo de fua morte; e quirido direito ao nome'ado ( pofia que
pela derradeira feráó as outras revogadas, della naó feja fabedor ), que lhe naó póde
fem terem força, nem vigor;porque todos já fer revogado.
os aétós., que faó ordenados para o tempo 3 E as ditas nomeaçoés'naó'fe po"
'da morte, Ce pódem mudar, e revogar até deráõ provar por' tefieniunhas, quando
ámorte. houver outra nómeaçaú por ··ercdptura
. 1 Porêm,fe o que tinha poder de no- publica; falvo, Ce o nomeante filier {eu
rnear ate morte trafpa!làr em fua vida em tefl:amento por 'palávi-a éoin :às tefiem~l';

:o~tra p'eifoa a coufa afforada por titulo de, nhas, que nolfas Ordénaço'é§"tequerem. E
dOte, ou por qualquer outro, trafpatrando fe,fazendo affi o dito téfiáh1énto,' nomear,
l~a dita peífoa to IJ o Di~eito,qlle na coura valerá a riomeasaú feita no di~o tefla..

i menta
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Das nomeaçoés, que!efazem aoi prt{zos, êin que caros e:rt. 2'7
".... 1riento por palavra, p.p1.1:o que haJá' olltra nafcer, como muitas vezes fé cofi:uma

. ~primeiro feita por efCriptura no 'é'afü, onde em noífos Reynos fazer., bem poderá o
diífemos que póde revogar-a primeira no- pay, ou mãy, qual derradeiro delles fal
meaçaó, e fazer outra.. E -affi fê fe ,na5 Iecer, nomear hum de feus filb:os., ou fi...
uloftrar feita alguma nomeaça5 por efcri- lhas, qual quizer ; mas naó poderá nomear

, tura publica, poderá o nomeado óutra pe{foa 'eílranha. E no dito caCo
or tres teílemunhas ao menos a n a· naó téndo filhos, poderá nonle·ar hum

_ ,çaó, que.,diífer fel' feita; e valerá a tal no- neto, ou neta, qualquize'r, poíl:o que
,·meaçaú. . no c0l1trá'to fe naó faça nlençaó fenaó

,4 . E 'bem a·ff.i no c",aCo ., onde a nomea- de fi.Ily1'.
çaõ feita huma vez naó fe póde mais re- 7'E em todo c'ato, ()~ge diífemos que
vogar, fe G que ha de nomear fizer tefia- 'o foreirÜ)a que he dado poder no conttat9
mento, e nelle nOmear ,é depois revogar do afforamento,que po{fa nomear alguma
o dito teIl:amento) ou for por Direitó peífoa ao foro, ,que pode revogar a no':'
p.pr qualquer modo havido por nenhum) meaçaó já por ;elle fei'ta , ·e fazer outi"a ')
t1ca a nomeaçaó affi mefrriQ revogada, :affi o poderá fazer aquelle,que por elle for
'e poderá nomear outi"a vez; por quanto a nomeado, [e por virtude do prim. iro COB

llomeaçaó feita 110 teíl:arnento revogade>, 'trato lhe he dado poder para 110n ar outta
ol1havido por nenhú,. he affi mermo havida pelfoa. E 110 'cafq, em que o forei,to naó
por nenhuma, como fe nunca foire feita.. pôde revogar a nome-açaó, que já fez, afIi
'5 Outro.fi.) quando o que tem poder 'à nao poderá revogar o que for nomeado

p-ara nomear, nomear huma peífoa fim- por elIe.
plezm ente; fem ti"afpaífat olltro direito .8 E tudo que dito he, ácerca do,
nella,e a peiroa nomeada fe hl1ar primeiro, nOmeàr., e poder revogar, ou na"õ pt).
'que o nomeante; poderá nomear outra, der mais revogar; depois que humà véZ

1 vez,pois o nomeado morreo prirneiro;que nomear; e b'em affi tudo o 'Cónteúdo
, houvelfe effeito a nomeãçaó.. , neíle Titulo havará lugar naó [ómei1te, '

6 E fendo o contrato de aftoramertto quando o poder de nomear foi dad o em
feito pata o que o toma; e para fua mu- contrato, mas ainda, quando foi dad() em
lber, e .para hum filho 1 que d'antre eIles' teflamento, ou~Ultirrta,vontade..

.~T I T U L O
\,. I

XXXVIII;
•

Do Foreiro, lJlte alheoll oJoto com ouíto'ridade áójenh'ó'r/'o, ouftni ·eliil..

O· "F~r:eiro, que traz herda~e~ cara, ~u do~ar., na5 ~h.e pagará ~úare~tena; e
vmha, ou outra poífeiraú ~ffo'" todavlà lho fara Caber, para v~r, fe tem

. tada para féhlpre, ou para cer- 'algum legitimo embargg. E eíle requeri-..
tas p~{foas; ou ao tt!mpo certo de dez mento, que Ce ha de fazer ao fénhorlo, fe
annos, ou dahi para cima, naú poderá quer a coufa pelo tanto 1. naó fómer\te fe
vélldér, efcambar, dát, rtef11 alheat a deve faze .na venda voluntatia, que te
coufa afforada , fem confentimento do fe- fizer por vontade d<:> Foreiro,nlas tambenl
Ilhodo. E querendo-a vender, ou eltam- na neceítaria, que,ce faz por mandado', e
bat,deve-o primeir9 notificar ao fenhotlo, au~,?ridade de Jufl~ça. E naó qüetendo"
e requere-lo, fe a quer tallto por tanto; o fenhorio d~clarar logo, Ce a quer tanto
declarando-lhe o preço, ou cduCa, que lhe por tanto, ferá efperado trinta dias, do
âaó por ella; e querendo-a o Cenhorlo po~ dia, 3uefor requetido: ~s quaes p:ffados,
() tanto, have..la-ha , e t1ar) outi'em. E nao e nao declarando, re a quer, entao a po..
a. querendo, el1taó deve fel' vendida á per- derá vender, óu efcamhar, Cenl mais ee
foa , que livt.emente pague o foro ao Ce- perar pela r~po~a ': ou pagam~nto do pre-

, IlhorIo, fegundo fôrma do contrat do ço; e pagará ao fenhorio a quarentena,
f\fforamento.E no cafo,que a ,qui-zel' doar~ ou o conteúdo e11,1 feu contrato.; e decIa-

L" IV' . D rando. IV. .•.

)
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vida do que· lharyen,deo" ou n~lIe tra
paifú~, poderfo que a houve por com-··
pra, ou trafpaífa~,aó , nomear outrem, a ,
quem por fua morte fique a coufa affora~

da. E bem affi em fua vida a poderá ven...
er e trafpaífar em outre~ com licen a

d -t ...",.lbodo em vida do primeiro. foreiro;
e a peífoa, gue a houver delle, em q~anto

viver o primeiro emphyteuta, terá o lu.' ;
gar, e direito na cp\lf,!- afforada, que O

primeiro emphyteuta nel1a tinha,' antes
que a alhealfe ; e fallecido elle, con1eçará
o que poífuir a coufa, fel' outra peífoa, de
modo que, {e o que vendeo, ou alheou a
coufa era prim.eira peífoa, em quanto elle
viver fempre durará o direito da prüneira·
peffoa,a{fi a quel1e, que a delle houve, co·
mo a qualquer outro, que depois houver a
COU.fc1 por qualquer titulo. E fallecido o
primeiro Foreiro, con1eçará o que poífuir
o foro, fel' fegunda peifoa'. E {e o que a
comprou, ou houve por outro titulo fal
Ieeer em vidà do que a trafpaífou nelle ,
{em enl fua vida , nem por fua morte dif..
pôr della,ter-fe-ha. na fucceffaó a maneira,
que diífemos no Titulo ~ Do que tomou, ~'

àlguma propriedade deforo paraji, e certas
pt;jJoas, e7c.

4 E ifio que dito he, Ce guardará, e
haverá lugar ,. falvo, fe ao ~empo, que o
foro for vendido,efcambado, ou pt>r outra
n1aneira alheado, fOf entre as partes outra

"coufa acordada com auéloridade do fe..
nhorlo; porque enta~; fe cumprirá- feu
acordo, e concerto. .

U. LT.T. I

rando dentro nos trinta dias que.a quer
. pelo tanto, pagando~lhe logo o ··.preço,

bave-la-ha> ftm nefte caro haver quaren
tena. E naú lhe pagando o preço dentro
dos trinta dias, poLto que dentro delles
declare que a quer') o Foreiro a poderá
vender a quem quizer, fem embargo da
dita declaraçaó.

1 E fendo a venda, efcambo)doaçaú,
ou outra qualquer albeaçaó , feita em ou
tra maneira, fem auétoridade do [eri11orlo,
f~rá nenhuma, e de nenhum vig.or ;e o
Foreiro por dfe me[mo feito perderá todo
o direito, que tiver na coura aíforada ; e
t.uda {ed devoluto, e applicado ao {e
nhorIo, [e o quizer. E naó o quérendo,
poderá demandar, e canilranger o F0

reiro, que haja á fua maó, e torn a co
brar a coura foreira, e lhe pague {eu foro,
confórme 'ao contrato.

2 E quando a coufa foreira for ven..
dida, e{cambada, ou por outra maneira
alheada por auétoridade do fenhorlo a ou
tra peffoa, {e foi afforada a eífe, que a
~lheou para elle, e Gertas pe{foas , enten
der-Ce-lIa fempre {er primeira peífoa '0

.principal Foreiro, que vendeo, ou alheou
o foro, em quanto elle viver. E morto
e1Ie, começará fel' fegun~ífoa,o que (1

houve por compra, e[c'ãin~o, '-luaç'tO ;·ou
por ql)alquer otltro titulo. E depois delle
paífará o (oro a quem por direito perten
cef, confórnle ao contrato do afForameto.

3 ,E fe q que comprar coufa afforada,
ou a houver por outro titu-Io, fal1ecer em

L~vro quarto das Ord"el1aço s, Tit. 38., e J9..

•

Do Foreiro, que na'Ó pagou a pelifa'Ó em tempo devIdo. E como purgará a mora. ;-,

SE o Foreiro,que recebeo d ri fenhorlo
, alguma poífeífaó de bens profanos
" por certo foro, ou pen[aó, ÓÜ quan

tidade de frutos, ou preço para fempre ,
ou pa ra certas peífoas , ou par certo tem-

{ po de dez annos, ou áahi pal;a cima, naô
pagar o foro, ou penfaó por tres annos.
cumpridos, e contilluos , perderá todo o
direito, que na coufa afforada tinha, para
o (enhor19 '. fe o quizer.

I E ceffi ndo o Foreiro de pagar o \
foro, e pentaõ ao Cc or}o por tres anuos,

continu?s, e cump~s, de bens profanos,
pofio que depois queira purgar a mora, e.
tardança, em que foi por naó pagar por
todos os tres annos, offerecendo ao fe-·
nhorlo todo o foro, e penfoés devidas,naó.
purgará por i{fo a mpra,nem ferá relevado
do commifTo, em que cahio, ainda que lhe.
d fenhorlo receba as penfoes; raIva, fe ex-.,
preífamente lhe aprouver de lhe aceitar a
dita purgaçaó, e o relevar do ~ommiaà,

em que affi cahio. ~

2. E na..s po~e~o~s EccleGafticas da~ .
., das
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aas de fÓro 'a pelfoas Etçleíiafric :.: ou enrJui~o ; ou depois de citado; offerecen..

, leigas, naó pagando o Foreiro a pen "', e dó..ras antes da lide conteítada. E com ra..
foro ao fenhorlo por dous annos cumpri.. !Zaó he dada eila faculdade ao Foreiro dos
dos, e continuos, perderá logo todo Q di.. bens Ecclefiailicos ~e poder purgar a mo
reito, que na polfeífaó, e coura ·afro· da ra, e tardança, poís por mais breve tempo

--.t"':·yer para o lenhorIo, fe a quizer cahe em commiífo,que o Foreiro dos bens
rem neíle cafo poderá o Foreir ~~r- ptofanos~ Pelo que mandamos que nos

gar a n10f'a,em que foi de naó pagar, offe- bens Ecclefiaíl:icos fe guarde' o Direito
recendo ao fenhorlO as penfoés devidas Canonico) e nos bens profanos o Direito
,enl qualquer tempo, antes que feja citadG Civil, f~gul1do por Nós he declarado.

,T lT U L-O XL.. ,
Que Je na'fJ tYforem. caJas ftmió a clil1heiro.

M Andamos que nenhuma pe{foa vinho, azeite, nem de outras coufas (çme
po{fa dar, nem tomar de foro lhantes, fómente a dinheiro. Poderáã po
em petroas, ou em perpetuo) rêm ,pôr no dito foro quaefquer avas, que

ou por contrato de dez annos, ou dahi quizereni; e fazendo o contrario, havemos
para cima, cafas, nenl chaõ, em que (e ha- os taes contratos por nenhuns, e de ue"
jaõ de fazer, por penfaõ, e foro de p'aó ) l1hum effeito.,

n T I T -U L o XLI.

XL.II.UL' oTI-r

Que os Foreiros dos hélis da CorJa, Morgados, Capellas; 011 Commendas, nao áem .,
,," _ dinheiro, nem outra cOl!fa aosJenhot20s~ por lhes ifora~em, ou Íllnovarem. .

... 6' ....

PEífoa alguma, que trouxer terras tratbS j~ feitos. "rnfazendo·{e o contrario,
da Corôa de no{fos Reynos, e os o· que receber o dinheiro pagará o que
AdminHhadores de Capellas, e affi recebeo, e mais outro tanto; e o

'J\1orgados, e Commendadores, de quaef.. que dér o dinheiro por entrada, perca
quer Commendas que fejaó , que tiverem o que affi der, e mais pague de pena
poder para àfforar os bens da Corôa ,Ca. outro· tanto, quanto lhe for provado que"
peIlas, Morgados, ou CommendàS , naó deu, amétade para quem o accufar, e
poderáõ levar,nem levem dinheiro algum, a. outra pata os Captivos. E o contrato
nem outra coufa d"avantagem ao.s for~iros fiC)ue nenhum, e de nenhum vigor, e
por lhes fazerem os contratos de affota- pelo me[mo feito fique devoluto ao {e-.
mento, ora feja in perpctllum, ora em cer- nhorlÜ", para o afforar de novo a quem~

tas pelfoas, ou por l~fS innovar os con.. quizer.

Que l1ao Jejao co'!ftrallgidas pejJoas algúmas a pfjJoalme1Jte morarem em
algumas terras, ou cajaes.

'-- . .

POr quãtõ fomos informados, qem' máraõ .alguns ~afaes, ou terras, poGo que
algumas partes de no{fos Reynos, {eus herdeiros naó fofiem, que 'por força
eraó conflrangidas muitas pef- fo{fem morar, e povoar eiras· terras, e

foas, affi homens como mulheres, defcen.. ~cafaes peífoalmente; e {e naó queriaõ hir,
dentes,- ou traI)fyer(aes ~,aquelles, que to- fa~i~õque ~s pr~~de{feI(1' e {obrello lh~

davaQ
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davaomuita fadiga, e' oppreífao; ~ os ~ra· zer {l he afcrip.t 7cjo '. e obrIgado.a pe·f..
ziaõ em demalldas.Pela qual raza{fmulfas foal nte hir povoar o dito cafal, por'
mulheres deixavaó de cafar,por naó acha- efcencler de femelhantes pe{foas; por...
rem quelu as quizeffe, por dizerem que ue. queremos que. em noífos R no

• eraú afcripticias, e obrigadas a povoarem, .na rJ haja femelhante genero de fervi-
e' morarem as ditas terras, e cafaes ;. e fem embargo de quaefqu.er _ e .E.~~7

porque ~ tal obrigaçaõ parece efpeeie de e ellaçoés , que em contrario aI
,captiveifo, o qual he contra razaú natu- Porêm naõ tolher:nos que fejaó obri-

• Col!. J. Irál,* mandamos que nenhuma pe(foa fej~. gados a cumprir os contratos por elles
~[~~.I. conilrangida a poyoar, e morar c~fal al- . feitos, ou p~r aqu lles,' .cujos herd~-jro$

gum, ou terra peifoalm€.nte, por di- forem .

•

•

T' IT tIL o XLIII.
•

•

•

•

•
•

Das SeJmflrifls.
. -

SEfinarla~ fao propriamente as dadas devaõ dar, naó fe daníõ. E [e: as naõ ·a·ll~..
. d~ terras, cafaes, ou 'parci-ieifQs, que garem, ou as naú provarew, ou naú vie

fort\õ, '9~ fao de alguns fenhorlos , rem á díta citaçao, aflignem.lhes hum.
.~ q~~ já em outro tenlpo foraó lavradas, anno ( que he temlO conveni.ente ) .; para
e aproveitadas, e agora o nao faó: a,s que as lavrem, ou aproveitem) e rep.airem.
quaes terras, e os bens affi damnificados, os d'itos bens, ou os vénda'ó , emprazem,
e deílruldos pódem, e devem fer dados ou arrendem, a quem os poífa aproveitar,
~e Sefmarias pelos Sefmeiro~.,' q';le para o~ lavrar. E fe o naó 6~erem , p~lfado o t

dIa forem ordenados. E aNos fómente (Itto ànuo , dem os Sefmelros as dItas Sef-
• pertence dar os ditos Sefmeiros, e os pôr martas a quem as lavre, e aproveite. E

nos Lugares, onde houver terras, ou bens ifIo haverá lugar, affi 110S bens de qúaef..
de raiz,que de Sefmada _ vaª dar.E fe quer Grandes, e Fidalgos,como de outros
as terr~s, onde fe ás Sefmllrias hoüVll'el11 de qualquer condiçaõ que fejaó.
de dar, forem fOl~eiras; ou tributarias a 2 E naó podendo 'os S~fh1eilios Caber
Nós, ou á Corôa de noífos Reynos, quer quaes faó os Senhores das ditas terr~s, e
fe·os fóros,e tributos arrecadem para Nós, bens, façao pregoar nos Lugares, onde os
quer para outrem, a que os tenhamos da- bens eíliverem, como:· fe haó de dar de
dos, coílumamos dar por Sefnleiros os Sefmaria, dec1arando,onde eíl:aó,e !1S COll~.

nolfos Almoxarifes dos Lugares, ou .Al- frontaçoés delles. E façaó em eífes Lu.
nl~arifados,onde os taes bens, Ç)U terras gares, e elTI outros dous a eIles mais co"!,
efiaó. marcaós, pôr Ediao~ 'de trinta dias, em

I E os Sefúleiros, que taes terras, ou que' fe contenha que aquelles, cujos os
bens de Se[marlé\ hOllvere~ ge dar~ faibaó bens forem, os venhaó lavrar, e aprovei..
primeiro, quaes faó , ou foraó os Senhores tal' até hum anno, fenaó que fe darâõ de.
deHes. E como o fouberem, fa. ao-os eitar Sefmada. E f~ alguns vierem, ouçao-nos
em peífaa,e {llaS mulheres, -a-ífrgllando-lhes com os que as Sefmarias requerem,e façaó
teE,po conveniente, a que perante eIles em tudÇ>, como acima diífemps', quando
venhaó dizer que razaú tenl a fe nao efpecialmente faó citados. E fe palfado o
darem de Sefmaria a~ ditas terras, cafas, anno contado, depois que os trinta dias
ou pardieíros. E nao' abaílará para ifl:o dos Ediél:os forem acabados, naó vierem,
ferem citados os emphyteutas, ou outros dem as Sefmarias. _
poifuidores dos taes hens, mas todavia . 3 E em qualquer caro, que· os Sef~

fejao eitac,los osfenhorlós deIles.Os quaes" nleiros demo Befmadas, affignem fempre
,:indo á c;taçaó,ouçao-nos com as pelfoas, tempo aos .que as derem ao mais de c·jnco
que as Sermarias requ~rem ; e fe taes çau.,' apnos, e dahi para baixo, fegundo a 'lua-. •
f-as allegareç.1". e rovar~.m, p9rQl1e aS.na,Q l.idad~ d~s Se[mad~s,. q.W; as lavr~m, e-

- - ... .apro.v~~-: .
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ápt"oveitem {ob certaiJel1a, feguj~~do vi- f9n~m damnihcados, man,damos aos Jui
rem que o cafo requer; a qual na"t:, paf. zé~ que confrranjaõ aos Tutores, que os
fará de mil reis, e ferá para noifa Camara, aproveitem, pondo-lhes pena, que os pa
fe as terras forem tributarias, e os tributos garáó por feus bens, fe forem dados de
fe arrecadarem para Nós; e fe para u- Sefmada, por os naô aproveitarem. E fe

_ ~ fe arrecadarem, que tragaó a " ras forem bens de Capellas: Hofpitaes, Al
enoffa maó, feráõ as penas par el es, bergarias, ou Confrarias, que j~ em algum

por fe melhor requererem. E fe as terras tempo foraó aproveitados, e entaó andem
forem ifentas, feráó as penas para os Con- damnificados, naô os clem os Sefmeiros
celhos, onde efHverern.E na5lhe affignan- de Se(maria, 111as conílranjaô com penas
do certo termo,a que as aproveitem, Nós os AdminHhadotes, ou lVlordomos, que
por eila Ordenaçaô lhe havemos por affi- os aproveitem, e tornem ao efiado , enl
gnados cinco annos; e feráó avifados os que eíl:avaó, antes que foffem damnifica
Sefmeiros, que naó dem mayores terras a dos, affignando-Ibes tempo conveniente
huma peffoa de Sefmaria, que as que ra- para iffo, e pondo-lhes penas.
zoadamente parecer que no dito tempo '7 E (e os Senhores dos bens, que fo-
poderáõ aproveitar. rem pedidos de Sefmaria, andarem homi-

4 E fe as peffoas, a que am forem da- ziados fóra do Reyno, feráó requerida!»
das as Sefmarias, as naó aproveitarem ao fuas mulheres; e ~em-lhes tempo, a que
,tempo, que lhes for affignado , ou no tem- lho façaõ faber. E fe naó vierem, nem
po, que neíl:a ·Ordenaçaó lhes affignamos" mandarem Procurador, dem Curador aos
quando expreffamente lhes naó for affi· ~beI1s; e affignem-lhes tempo de hum anilO,
gnado, façao logo os Sefmeiros executar a que os aproveitem. E feitas eítas di1i~

as penas, que lhes forem poftas; e dem as gencias, naó os aproveitando, nem repai.
terras, que nao efiiverem aproveitadas, a rando no dito tempo, entaó os dem de
'outros,que as aproveitem, affignando-lhes Sefmaria a quem os aproveite.
"tempo, e pondo-lhes a dita pena. E as que 8 E por quanto algumas peífoas dei..

, lhes acharem aproveitadas lhes deixaráõ xaó perder feus olivaes-, e colher mato,r-com nlais algum logradouro do que naó por os naó quere~m adubar, nem roçar,
eftiver aproveitado, quanto lhes parecer e para lhos nao pedirem de Sefmaria,efca-
neceffario para as terras aproveitadas,que vao,ou cultivaó algumas oliveiras, e naó
lhes ficaó. E as que naô eíl:iverem apro- 'querem roçar os matos; e outros, que'
veitadas 1 daráo, fem fer citada a peífoa, a tem terras,para dar paó, as deixa5 encher
.que 'primeiro foraó dadas; porém aquelle, de grandes matos, e foveráes, e por lhos
'a que pri~eiro foraó dadas, fe tiver legiti- -naó pedirem, lavraó hum pedaço de terra,
mos enlbargos a fe darem,poderá requerer e deixaó toda a outra; e alguns deixaó
fLIa ju{Hça-; e os aétos, que os Sefmeiros perder as vinhas, e tornar em pouzlos, e
fizerem, feja5 efcriptos por Taballia5, adubaô humas poucas de cepas em hunl
ou Efcrivaó, que de Nós tenha para i{fo cabo, e outras em outro, e allegaó que
auéloridade; e nas Cartas de Sefmarías fe as aproveitaõ; mandamos que os donos
ponha fummariamente a fubíl:ancia dos dos taes J?ens fej o requeridos, e lhes feja
ditos aaos. ' .rara fe faber, fe foraó dadas, a~gnado~ter~~ a que adubem os d~tos

como deVlao. ohvaes, e 11lhàS, e as terras lavrem.,.' e
) E fe depois que as Sefmarias forem femêem ás folhas, fegúndo o coítume da

dadas; recrefcer contenda, fe fao bem da· terra. E fe o affi naó fizerem, paffado o
das,ou na5,fe eftiverein em terras foreiras, dito termo,as dem de Sefmaria.
ou tributariás a Nós, ou á Corôa de nof- 9 E fendo as terras, que forem pedi
{os Reynos, -o conhecimento pertence das de Sefmada, matos maninhos, ou ma
'aos 11offos Almoxarifes; e fe forem em tas, e bravlos,que nunca foraó lavrados, e
terras ifentas, 'pertel1ce o conhecimento aproveitados, ou naó ha memoria de ho-

, .aos Ju~zes Ordinarios dos Lugares, onde, mens, que o foirem , os' quaes ~aõ faraó
, taes bens eíl:iverem, coutados, nem refervados pelos Reys,

6 E quanto aos bens dos Orfaõs, que que ante Nós for~õ,e p,aífáraõ geralmente
peios

,
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-pelos Foraes com as outras terras aos J?.ç>- outro"Y direito naú fejao nO«:15; nem ma- .•
voadores dellas; mandamos que os S~{- tos ,.·bem matas, nem outros maninhos,
meiros,que forem requeridos, para as dar, que naó faraó coutados, nem re{ervados
as vaó ver; e fe acharem que fe pódelu pIos Reys, que antes Nós foraâ, que {aó
lavrar, e aproveitar, fa<;aó requerer o Pr - do Tern os das Villas, e Lugares, para os
curador do Lugar, onde as terras eftive- la . m por {eus, e as coutarem, "'-''::.1

rem,. que falle COin os 'Vereadores, e di- fen rem m proveito dos paftos, cna
gaó , [e tem alguma razaô , para fe taes çoés, e ogran1entos, que aos 1110radore\
,matos., pouzlos , ow maninhos naó darem ,dos ditos Lugares pertencem; e [e nelles.f
,de Se{mada;e ou<;aô eífe Procurador com houver terra para J-avoura, dar-fe-ha de
,a pe{foa ,que os pedir. 'E fendo em terra Sefinada,como acima temos determinado.
tributaria a Nós, ou a naifa ,Corôa, ou<;aô E [e faraó dados a algumas peifoas em
o noífo Almoxarife , fe elle naõ for o Se{- danino dos moradores dos Lugares, po
n1eiro; e {e acharem que as terras [ay de-lof-haõ demandar, fe entenderem que
taes, que, fendo rotas, e aproveitac;las, ou tem direito' para iífo.
.lavradas, e femeadas, darâõ paó , vinho, '13 E por mais favor da lavoura geral
·azeite, ou outros frutos, e que durarâô mente mandamos que, onde quer que fe
~em os dar a tempos, ou a folhas, ou em derem Se{marias de quaefquer coufas ,fe
.casa hlm1 anno, e que naõ faráô grande as terras, onde eftiverem,forem ifentas, fe
..impedin1ento ao proveito geral dos Inora- dem as Sefmarías ifentas; e fe forem tri-
dores nos pafios dos gados, criaçoes, e 10- butarias, com o tributo dellas [e dem, e
,gramento da lenha, e madeira para fuas naô lhe ponbaó outro tributo. E pondo-fe
cafas , e lavouras, dem os ditos maninhos mais tributo, ou foro algum, havemos a
de Sefmaria ; porque proveito com·mum , tal irnpofiçaõ por nenhuma, e de nenhum

. .e geral he de todos haver na terra abaíhm- vigor; e as Sefmarias ficaráâ em fua força ~

ça de paõ , e dos outros frutos. fem a tal obrigaçaó de foro, ou tributo. E
~ 10 E achando que naq [aô terras para mandamos que fe naó poifaô levar affi
liar paô, nem-outros frutos, ou que naa os que já faõ póilos, como os que ao di~

durarâó em os dar 7 Oll-c.Ji~e dando-fe de ante fe pu(erem, fem embargo de poife ,
Se{mada, fariaó grande impedimento ao cofiume,ou prefcrip<;aô immemorial; por,.
comrnl1m proveito de todos, ou que em que nefie caro havemos por reprovada , ~
particular tolheriaõ o logramento, e ufa nenhuma à dita poífe, prefcripçaó, e c~
de'alguns moradores, por os ditos matos ftume immemoriaI..
rnaninhos, @u pouzlos ferem taó comar.. 14 E quanto he áS"roças, que fe por
caós a eIIes, que feria quaG impoffive1 temporadas pódem fazer nos matos, ali

podere.m-os e{cu{ar, naô os dem de Sef- maninhos dos Lugares, que naô faó para
nlada. E em todas as Se{marias devem durar em lavoura por fraqueza da terra,.
fempre re{peitar os que as houverem de onde efiaó mais, que por hum anno,dous,
dar, que naô feja mayor o damno, que aI· ou tres, osJuizes,\Téreadores, e Procura
guns por canla dellas poífaô receber, que dor dos taes Lugares as vaó ver; e fe a
o' proveito da lavoura ~eUas. terra for tributaria, vá com elIes o noffo

II E fe alguns tiv~le.m latos pro- Almoxarife, e os que as ta-es terras pedi4

PItoS, ou pOllzlos, que p 'rã. Ôl; aifenta- rem. E fe acharem. que, queimando-as ~

mentos de fuas quintas, ca{aes, ou terras rompendo, ou coitando os ditos matos,
faó proveitofos, ou pertencentes, ou te- ou arvores, ferá damno geral, ou a alguns
l1haõ deIles algum pn~veito, ou logramen- em particular no lográmento, e cria.çaó,
to,poílo que nos Lugares, e Termos,oncle que lhes pertence. ou que ferá mayor o
os taes matos, ou pouzlos eíliverem, naó damno, e torvaçaó no pafcigo dos gados,
tenhaó quintas, caraes, nem outras ter- pelas coimas, que (e nas roc;as pôdem
ras, naó os dem de Se{maria; e deixenl fazer, que o proveito, que fe na lavoura
feus donGS lograr-Ce delles, pois faô feus.' .. por pouco tempo pôde feguir, em tae&

12 E mandamos que [e oaó dem caros naú dem as ditas terras para roças~

wallcs de ribeh~a.s" qU~',ppr Foraes, ou E achando que fe naó fegue dellas damno,, .-:.. d
,e~

,..
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• 'dem lugar para pelos ditos tempos pode.. a6s,criaçoés,~ logramento dos moradores

rem fazer as roças com o tributo da terra, dos Lugares, onde eíl:aó; e naó devem
fe for tributaria, ou fem' tributo, fe for delles fel' tirados, fenaó para fe darem de

J ifenta, e iao. em favor da lavoura. T~ndo {~fmarla para lav?ura, q~ando for conhc
!-..:- _!empre refpeIto aó dar das roças, 9.t:::~ por cIdo que he maIS proveIto, que eaarem

pouéo proveito particular, e de puuca em matos maninhos: e urem em fuas ju
,~ dura, nêló Ce faça damno geral.aos mora.. rifdiçoés, e terras, como Nós 'nas noffas

{ l dores dos Lugares, ou a algum delles em ufamos. E os Sern1eiros poderáõ dar os
\ particu.lar. maninhos nos cafos, e maneira, que

15 E defendemos aos Prelados, Me- por Nós he. determinado que fe poíI:'lÍ:>
lhes, Priores, Commendadores, Fidalgos, dar. P9rêm naó tolhemos ás ditas Igre
e quaerquer outras pe{[oas, que terras, ou jas, Ordens, e pe{[oas Ecclefiafiicas ,
jurifdiçaõ tiverem, que os cafaes, quintas, poderem ufar de qualquer titulo, e pr<;l
e terras, que ficarem ermas, fe naó forem va, 'l.ue nefie cafo por Direito Ce póde
fuas em p.articular por .titulo, que dellas fazer. .
tenhaõ, ou por titulo, que tenhaó as Or- 16 E naõ poderáõ pôr nas Cartas de

. de~s,e'Igrejas,e Mofieiros,as naõ tomem, fermadas, quando as derem,que naõ apro
nem aproprie'm para fi, nem para as Or- veitando as terras, ou nlatos ao tempo,
dens, Igrejas, ou Mofieiros , e as deixenl que for limitado, nquelTI á Ordem, Igreja,
dar os Seemeiros de [efn1aria, como Nós ou aos fobreditos [enhores dellas. E pon
em l10lfas terras fazemos. Nem tomem os do-fe aS taes claijeulas , as havemos por
maninhos, que por proprios titulas naó nenhumas,e de nenhum vigor.Por quanto,
forem feus, ou das Ordens, e Igrejas·; quando as terras naõ [aó aproveitadas aos
·nem os occupem, por dizerem que rao tempos nas Cartas limitados, ficaõ como .

• maninhos , e lhes pertencem; por quanto d'antes eraô, para os Sefmeiros as pode
os taes n1aninhos [aõ geralmente para ra- rem tornar a dar.

T J T U L O XLIV.
Do contrato da Jociedade, e companhia.'e Ontrato de companhia he o que feito entre algumas peíToas de todos'os

duas pe{foas , ou n1ais fazem en- bens,que tiverem; logo o [en11orlo, e poire
tre fi, ajuntando todos os feus dos taes bens [e trarpa{[ará reciprocaméte

bens,ou parte dclles para n1elhor negocio, nos companheiros, fem fer neceffilria aI..
e mayor ganho. E algumas vezes [e faz guma aprehell[aó corporal, ou afro algum
até certo tempo, outras vezes fimplez.. porque [e alcance [enhorIo, ou polfe de
.mente, [enllimitaçaõ delle; mas ainda que alguma coura. E tudo o que qualquer dos
le faça [em limitaçaó de tempo,morrendo G:ompanheiros acquirit depois de feita fi.

qual<'luer dos companheiros, logo acabará tal companhia de Jodos os bens, por qual
o contrato da companhia, e naó paífará a quertitu~ que~qja , fe c0111municará en-
feus herdeiros, pofio que no contrato [e tre todos -; ... -' ·-'o.Jminio, e po{[e delles Ce
declare que paífe a eIIes , [alvo, [e a com.. trafpaíIàrá nos ditos companheiros. '\
panhia foífe de alguma renda noífa, ou da 2 E quando ° contrato da companhia
Republica, que algumas pe{foas houver.. naó for de todos o.s bens, mas de parte
fem tomado juntamente; porque neites delles , affi como de certo trato, ou nego..
~afos, ainda que algum dos companheiros cio,aquilIo fómente Ce communicará eJ;ltre
na renda' falleça, palfará o tal arrenda- os companheiros, que cada hUIh deIles
men,to a [eus herdeiros pelo tempo, que houver por feu trabalho, ou induílria no
elle durar, fe affi foi no dito contrato de- mermo trato, ou negocio, e ~qÕ aquilIo

, darado, e o herdeiro he pe{foa diligente,e 'que cada hum deIles houver por outro
-idonea para perfeve.rarna dita companhia. modo fóra da_ companhia por refpeito

1 Se o contrato de companhia fo~ ~e fua pe{foa, oL por beneficio particu-
L~.N. E ~

~
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lar, que de alguem recebeo, affi com~ obrigado a dar p'arte aos n1ais das ditaS • •
huma herança, ou legado, doaçaó, oU' coufas, e naó das que depois de ter ren\ln-
outra COUh1 femelhante. dada a dita companhia por nova caufa

3 E fazendo algumas pe{foas contrato acq irir. . --_._~

de companhia em materia illicita, e repro- . 7 Da mefma maneira naó poderá hu
vada , affi como, em roubar, ou outra fe- companheiro·. renunciar a compan~'
melhante; o·tal contrato ferá nu110 , e de quando a tal renunciaçaó for em~prejuizo ;.
nenhum effeito , e vigor. E fe algum C0111" della, ou ainda duraífe o tempo della~ E'.
panheiro de companhia licita houver al- em cada hum ·defies. cafos ficará obrigado I
gum ganho por via illicira, naó poderá â .compor aos comparyheiros a perda', que
p.elos outros companheiros fer c8nflran- pela tal renunciaçaó fe caufar ; e commu
gido a dar-lhe parte delle. Porêm , fe elle. nicar com eIles qualquer ganho, que eIle
a dér vGluntariamente, e depois for con- houver, ou a companhia pudera haver,
demnad<:> por fentença a reflituir o que· fe ene fe naó affafiára della; e o damno,
affi ganhou por meyo illicito, ferá5 obri- que fuccedel', ficará fómente á conta do
gados os ditos companheiros a rdl:ituir a companheiro,que fóra de tempo fez a dita
parte do ganho illicito, que em fi tem.· renunciaçaó.
Porêm l1aó feráõ obrigados a pagar a 8 E pofia que, antes do tempo da
pena, em que o companheiro, foífe con- companhia fel' acabado,nenhum dos C0111

demnado ; falvo, fe foraó fabedol'es que o panheiros fe·poífa affafiar della, todavia
dito ganho fe houvél'a por modo illicito, em certos cafos o poderá fazer .Affi como
e com tudo quizeraó haver fua parte fe algum dos companheiros for de condi
d~l1e; porque em tal cafo pagaráó as ça5 taó arpera, e forte, que.com eIle fe

. ditas penas. naó po{fa-ó avir. Ou fe o que fe affài1:a
4 O contrato de companhia fe desfaz da companhia allegar que be inviado por

ror morte natural de qualquer dos com· Nós, ou pela Republica a algum nego
panl1eiros. E air~da que fiquem outros .al- do. Ou que lhe nau he cumprida alguma
guns vivos, tamben1 quanto a eIles aca- condiçaó, com a qual entrou na compa
bará o dito contrato; falvd, fe a principio nhia. Ou fe lhe foi tomada, ou embargada
fe acorda{fe entre todos que o tal con- a coufa, em que a companhia be feita.
trato duraífe entre os' que vivos fica{fem. 9 Naó fe declarando no contrato da

) E affi mais fe desfaz a companhia, companhia quanta parte do ganho, ou
quando algum dos companheiros a renun· perda haverá cada hum dos co~pal1hei

ciar, dizendo aos outros por fi, ou por feu ros, entender-fe-ha que cada humJlaverá
procurador,. que naó ·quer mais fel' feu affi do ganho, como da perda iguaes par
companheiro; e. i{fo quando no c0ntrato teso N aó tolhemos porêm que os com
da companhia fe naó declarou o tempo, panheiros logo no tempo do contrato
que havia de durar. po{faó repartir entre fi a perda, e o ganho

6 Porêm,quando o companheiro,que d'outra maneira; porque poderá muitas
renunciar a companhia: no dito cafo o fi- vezes a induilria, e faber de algum delles
zer por manha, e ·engan ne 11 por iífo fel' de m6r valia, e proveito. para a mefma
fic~rá defobrigado da co J llla-: am co- companhia, que o cabedal, que os outros
n10 ferá, quando em' huma companhia de metterem; e affi ferá juíl:o , que efie tal
todos os bens hum dos companheiros fe tenha mais no ganho, e menos na perda:
afL1Ll:ar della, por hav,.er fá huma herança,. naó poderáó porêm os companheiros pôr
ou legado, que lhe feja deixado, ou fe tal paél:o , e condiçaó, qüe hum compa
huma companhia feita entre muitos, para nheiro leve o ganho todo, e na perda
tomarem de renda huma cou[a, algum naó tenha parte; por quanto o tal concer·
dos companheiros diífeífe que naó queria· to, como efie,he illicito, e reprovado.
mais fer ~ompanheiro, com intento de loAs dividas,que fe fizerem por ref-
tomar a renda fó para·fi. E em cadá hum r peito da companhia, e fociedade, della '
defl:es carós, fem embargo da renuncia- mefma fe haõ de pagar, poRo que a effe

, -r-:: çaó,' cada hum deHes companheiros rerá tempo feJa já acabada. E da mefma ma-
, . neira,

r
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neira Ce ha 'de tirar da companhia a per- fi ~ 'que' ~lgum dos éorppanheir9s gaHou
da" e da,rnno, que houve nas coufa~ della, fóra da co(npanhia, ainda que foíle enl
ou que aconteceo a qualquer dos compa- algum ,acon~e~imento,que tiyefre origem
nheiros nas fuas c<?ufàs proprias por caufa por occallaõ da companhia, naó fe tirará,
da' tal companhia: aqi como, fe J~.rldo nem pagará della: affi como, Ce trazen
,mandado hum delles a certo negoci,o, to- do hum companheiro a [eu cargo efera
cante á ~c~mpanhia, o roubarem os la- vos da companhia, foífe ferido por algum

· droés no caminho, ou lhe nlatarenl °ca- delles, por lhe quer:er tolher que naó f4
, val1,o,eul que for, ou o efcravo, que léva~·. gi{fe; porq~e eUl tal cafo o que gafiar..

1'1. E pelo mefmo modo toda a det: em fe curar, na.Q. o haverá pela compa
peCa, e gaao, que fe fizer em beneficio da rihia, ~as fic'ará/por fua conta, e deCp'efa
c.on1panhia, Ce ha de pagar della. Porêm, particular.

.,

Do que dá herdade a parceiro de meyas , ou a terço, ou fJuarto, ou a arrenda
por certa fJzltl11tidade.-

SE alguma pe{[oa dér a outrem fu'a é condiçaó do 'contra'to da parceria', "mas
vinh~,ol~, herdade a lavrar de meyas, .paífil..~n1 outra eJp~cie de contrato.

. terço, ou quarto ;.ou como fe con- . J E em todo ° cafC?,onde o fenhor dll
certareUl, por tempo cer:to, que feja me,- vinh'\,ou herdade a dé.r de renda por éerta
nos de ~ez annos, e durarido ° dito tempo 'luantidade de paó , vinho, azeite, ou di-o
fe finar algum delles , o que vivo ficar, e nheiro, por muito, ~U; pouco tempo, fen1- "

~ os herdeiros do defunto, naó fejaõ obriga- pre o co'ntrato paífa aos herdeiros; porque
·dos a m';lnter, e cumprir o contrato; por- he contrato çfe arrendan1ento diverfo do
'"qúe o contrato feito em efta fórma Cegue contcato da parce'i-ia; e por tanto deve por

,~~ ~-a n~ture'za , e qualidade do contrato da outra maneira fer ju.1g~do.

'parceria, e affi deve fer julgado de hUl1l 4 . E mand;amos que todos os Lavra-
'como do' outro. dores,que troux.erem herdades de parceria
. I Porêm, fe ao tempo da morte de a meyas, a terço, quarto, ou a certa OLltql.

·cada huma das partes principaes, o La- quota, naó tirem, nem levante.m o paõ, da
.vrador tive~e já a herdade lavrada, a vi- eira., até o, primeiro fazerem faber ao Ce
:~ha podada, ou feita alguma. outra obr~ nhoriq, ou a. quem [eu cargo tiver no Lu:
'de adubio, palIàrá o contrato aos herdei- gar, ou Termo; e naõ fendo ahi,o tirem, e
ros por dfe anno. E affi elles, como a méçaã perante duas teaemunhas fem fuf..
outra parte,ql1e ficar viva,ferá6 obrigados peita. E drando-o d'outra maneira, a t~rra

ao manter por eiTe anno fómente, 'lue já _, ferá eftim.ada por dous, ou tres home~s

era começado de adubar, e mais naõ., bons juramentados; e do que eflimarel11,
2 E 'luando o fenhor da vinha, ou que a terra poderia dar, pagaráã a parte,

herdade a délle de meyas,t~rço,ou quarto, que havitrlõ de d,~r,em dobro para ° fenho
por tempo de dez annos', ou mais, paff:irá rio, õu pa "a., C;;'.1'·'.e lhe deu a terra a lavrar,
eífe coútrato aos herdeiros; porque tal fem mais por i{fo lhe fer dado outra pena
contrato affi feito, naó fegue a natureza, alguma crime, nen: ~i~el.

.~
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Como o mar:iç!o, e mzilher fa'Ó meeiros, em ftus bens.

Ddos os cafamentos feitos ,em 'partes outra couCâ for acordada,' e con·
no{fos Reynos, e Senhorios" tratada; porque entaó fe guardará o que

. "fé entendem ferem feitos por entre elles for contratado.
'Carta de alnétade; [alvo, quando entre a$ 1 E quandgo marido, e muJher fo-

~iv. IV. E ~ rem
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rem cafados 'por palavras de prefent~'á b,alle para Ce pre[umir lVlatrimonio antre
porta da Igreja, oU,PQr licença do Pre- çUes, poflo que fe na'õ p'róv:er,n as palavras
~ado fóra della, havendo copula carqal , de prefente.
feráõ roeeiros em f~us bens, e fazenda. 3 E acontecendo que, o marido, ou )
E pofio que elles queiraõ provar, e pro- a mulher venhaõ a fer condemnados por J --'

vem que faraó r~cebidos por palavras de crime de hereGa, porque [eus bens {ejao
pre{ente,~ que tivéraó copula, Ce.naõ pro· confifcados, queremos que cõml-.Uliquem
varem que foraó recebidos á porta d.a entre fi todos os bens, que tiverem ao .
19reja, ou fóra delIa com licença do Pre- t~mpo do contrato do Matrimonio, e.to..
Iado, naó feráó meeiros. dos os mais,q'-le depois acquirirem, como

"2 Outro-fi Ceráó m~~iros, prpvando {e ambos [o(fem Catholicos. O que affi
que eítivéraó em caCa teuda, e manteúda, havemos por bem, por Ce efcufarem cou
ou em caCa, de [eu pay, ou em outra, em luyos, e faHidades, que fe poderiáõ com...
publica voz, e fama de lnarido, e mulher, metter Cobre a prova dos bens, que cada
por tanto tempo, que Cegundo Direito hum delles comGgo trouxer.

T I r UL o XLVII.
Col1.l.
num.r.

Das Arras, e Camera cerrada.*

TITULO XLVIII.

I E fe o·marido, que taes Arras pro
metteo a fua mulher, tiver- a e{fe tempo
filho, ou filhos legitimos , ou outros legi
timos defcendentes d'outra primeira nlU- ~

lher, e for algum vivo ao tempo, que {e as
Arras vencerem, naó poderá a Cegunda
mulber haver da fazenda do marido ( n~,..
caro que deva haver as Arras promettidas)
mais,que o que montar na terça parte dos
bens,q ao tempo do contrato dotaI forem
do marido', que lhe prometteo as Arras ,.
poíto qa.quantia promettida por Arras no
contrato dotaI {e;a 111ayor,q o que fe mou-.
tar na terça do marido.Por quanto no que
exceder a dita terça queremos que tal pro·,
meífa, e obrigaçaó de Arras naó feja va..
liofcl,nem haja effeito algum;porque noffit
tençaó he .que por tal obriga.çaõ de Arras.
os ditos filhos naô fejaó defraudados em
TI1aneira algum~ d~ ruas legitimas•

Uando alguns cafaó., naó pelo
coflume, e Ley d9 Reyno, por
que o marido, e mulher faó
meeiros, mas por contrato de

dote, e Arras, nlandamos .q~e pe.ífoa
19uma, de C)ualquer efiado, e condiçaó

q~le {eja, naó pOR~l prometter, ne,m'doar
a rua mulher Camera cerrapa; e pron1.~t

tendo-lha, tal promeífa, ou doa-çaõ naô
valha; mas poderá cada hum en1.O can·
trato dotaI prometter , e dar a fua mulher
a quantia, ou quantidade certa, que qui
zer, ou certoS ben? , am como de raiz, ou
cer'ta coufa de fila fazenda, com tanto que
naô paífe o tal promettinlento, ou doaçaó
çe Arras da terça parte do que a mulher
trouxer enl Cen, dote. E fe' mais for promet
tido do que montar na terça parte do dote,
naó valerá o tal promettimento na de·
maGa, que lnais for.

.'

e 2.

.-

..

Que o maridlJ lla3 pojJa vender, nem alhear bCilS Jem outorga da ml//h~r.

M .A.nclanios que o marido naó cafados por carta' de métade, fegundo co·
poífa vender, nem alhear bens ftume do Reyno, quer por dote, e Arras:
alguns de raiz fem procura- o qual confeqtimento fe naó poderá pro"

çaó, ou e:xpreífo cQnfentih1eato de fua ..var.., fenaó por efcriptura publica; e f~ "
mulher,.nem bens,em que cada hum delles, zendo o contr.ario , a venda, ou albeaçao
tenha o ufq ,. e fru~o fÓI11 nte, quer [ejaõ . feja nenhuma, e fem effei ro· algum. E.

pofia
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, '. t .i'Que ",marido naó pola vender, nelll alhear beJ1:S,je1n eYc. '37.
f < poll'<)"'que fe a.llegue 'qlle a mulher confen- confentimento de fua mulher para a de..

tio', e outorgou na venda, ou alheamento manda; porque naô lhe dando confenti
caladamente, tal outorga tacita naó valha, mento', n~tõ a poderá 'e1le por fi desfazer;
nen1" feja algllem adn1ittido a allegar;falvo, L-:llvó ;' fe' ena [o{fe morta ~ porque entaó
allegando outorga expreífa,. e provan- ferá nece{fario cónfentimento dos her~

oo-a; porque muitas veze-s a's mulheres deiros da mulher; porque nelles efl:á apro..:
por medp, ou reverencía dos maridos, var ,o con,trato fe quizerem, por nelles
d~ixaó caladamente pa{far algumas cou-' paIrar o direito, que a mulher tinha para
fas, naó oufando de as contradizer, por' fazer a tal demanda: por tanto o marido
r€Ce}To de alguns efcar'idalos,e perigos,que fá fem confentim~nto da mulher, ou de,
lhes poderiaõ vir.Porêni naó tolhemos ao feus herdeiros, áo poderá fazer a dita
marido que po{fa vender, ou ren.u.nciar demanda. , .
qualquer ,Officio, que tiver, poi1o' que a 4 E errj todo cafo, onde a mulher de-
mulher naó conílnta. . 'mandar 'a c01.1fcl vendida por {eu marido,

I E vendendo,ou alheando o marido ou o n'2arido fizer a demanda com confen
31guns bens de raiz fem expre{fa outorga timento da mulher,fe o comprador reque
de fua mulher, pofio que para firmeza da rer,que lhe torne ella o preço,que deu por
v:.enda, ou alheamento dê fiadores, ou pe- a eoufc'l, mandamos que, fe o preço, que
nhores, ou prometta alguma pena, todo o ll1arido recebeo, foi convertido em pro
ferá nenhum, e de nenhum vigor. E obri· ve.ito della, affi como elle, ou por qual
gindo-fe o marido a trazer outorga de quer maneir a ella houve comminaçaõ do
{ua mulher a certo tempo, e fob certa preço, a coufa affi vendida naõ 'lhe feja
pena, naô pagará'a pena, nem incorrerá entregue; falvo,tornando ella o preço,que:
n,eIla, pofia que a naô traga; porque ,d'ou- por a coufa foi dado, ainda' que o compra~ .
tra nlaneira efla Ley feria defraudada; dorfoífe [abedor que o vendedor era cahl·
porque tanto damno receberia a mulher;' do ao tempo da venda; poi"que naó feria
pagando-fe a pen~,C01110 valendo a venda coufa razoada, ter ella o proveito do pre
feita fem feu confentimento. çó, e levar a COUhl inteiramente [em a
(2 E querendo a mulher revogar a pagar. .'., '

venda, ou alheaçaó de alguma poJfe{fàó;' .. 5 E (e ella naó tiver proveito do pre..
ou bens de raiz, que por o marido fólle ço , naó ferá obrigada 'ao tornar; e a coufa
feita fem feu expreífo confentimento, po,;; lhe ferá todavia entr~gue. Porêm, (e o
de-lof-.ha demandar em Juizo, e cobrar' comprador nao foube, nem teve jufla i-a
eífa poífeífaó , ou bens, havendo auétori.. zaó para faber, que ao temp'b da venda o
dade do marido para os poder demandar. vendedor era caCado, poderá pedir ao ven.. 
E naó lhe querendo o maric!0 p-ara in:o r dedor o preço, que deu por a coufa com
dar feu confentimento, haja Carta no{[a, prada. E naõ tendo por onde pague, feja
porque pO{['l fazer a demanda, e revogar prefo, até que pague, (~m damno da mu
a venda, ou albeaçuõ fem auétoridade do lhcr, por a malicia, que commetteo , veu
marido. A qual Carta mandamos que lhe dendo coufa de raiz {em confentimento
feja dada, Calvo fendo ella ta5 defafifada, de~Iq. ; fer.tqo pOlJ.ii em todo caro a COU.t:l
que fe pudeffe mover a ifià femju~a ra- entregue á m:;'fler.
zaô, nem foubeífe governar a 'demanda. A '6 E há' cafó, ohde o comprador .ao"
qllal auétoridade lhe poderáô am mefmo tenlpo da venda foube,ou teve jllfl:a razaó'
dar osJuizes' do Lugar,onde fOl'em mora- para faber que o vendedor el'a caCado, e
dores, pela maneira, que dito temos no naó lhé pedia outorga da mulher para a
terceiro Livro, no Titulo: Que omarido venda, naó lhe poderá pedir o preço, que
~aõ prj/a litigar em Juizo [obre bens .de lhe deu por a couCa comprada; mas per-
l'aiz, e:/c. de-lo-ha, pois comprou a coufa de raiz·

, 3. E fe o marido, ou feus herdeiros fem outorga da 'mulher do que [ahia fer
affi" mefmo pot', fi ql1izerem demandar a , caCada, e tornar-Ihe·ha ainda -os frutos,.
coufh" QU bens, affi vendidos., por a venda que houve deífa' coufa 110 tenlpo, que,

'fel' üenhuma, pode-.lo·ha fazer, havendo a teve1 depois ~?- compra feita, tirados
; " os cuLtos
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38: Livro qüart{) das Ordenaçoés, Tit. 48.} ~9., e )o. '~ :"
()s cuítos, que fe íizel:em .por raiaõ. dás bens empraiados, 'ou arrendádos, fe h,. •
frutos. ar.rendamento for de dez annos, e dahi,
" 7 E querendo' o c<>mprador .c09rár para cima, e nos outros cafos declarados.
wgumas bemfeitorias neceffarías, oU,pra- 11? ter~.eiro Li:l~O, no Tit~lo : Qué o ma..,'
veito(as, que fez' na coufa comprada rio .rido naopoJJa /tugar em JUlZO, e7c. ,
tempo}que eíleve 'em po{[e de1-la,f~rá'obFi.. "9 'E -tudQ °q~e dito~he , ha~erá lugar
gado compenfar os"frutos,que houve della' ~rlffi ~m as alheaçoes,que tore~ f:ltas por o
em todo cafo , ainda que os 'recebeLre art- ~maI:ldo [enT exprdfo c<>nfentuneto da mu"
tes da ljde conteitada fobre a dita couG'l.. lher, antes do Matrin1onio fel' entre elles,

:8 E o que dHfemos l?aS alheaçoés dos por copula ·carnal cOllfummado,como nas
hens de r,aiz., haverá t~)nbem lugar nos qdepois de-{er.c01![ummado forem feitas,,:

I
,~

'T'
O< I T UL o XLIX.

Fazenda receba deprjito .algum.

gedores, e Juizes, ou outros Officiaes
·mandaó .cori.Ggnar dinheiro, ou outra co~

fa em maó de algum hon1em .bom, e de.;.
pois lho pedem'empreflado, eu por ·outro
aJgum modo, de maneira que o preço, ou'
roufa depoíitada, que naó podia'õ receber

,em configna-çaó, vem-no depois a receber
,da n1aó daquelle, aque foi entregue como "
-a homem bom, e (:) converten1 em feús
-proprios u(os; querendo Nós a ifio pró.
ver, mandamos que em. ette -eafo e{[e ho-. ;».

:U1em bom, em cuj a maó foi confignado o
preço, ou qualquer outra coufa, naó fe
p:oífa efcufar, por dizer que'Ü entregou ao
tal]uiz, Corregedor, ou Official, mas
feja obrigado-a refponder por elle, e entre·
ga-Io, a quem com direito deva fer entre·
gue. E naó o entregando do. dia, que lhe
for mandado,a nove dias, feja: prefo, e Ilao
feja folt0 1·até que o entregue.

,Qu.e 'lfeJ1hu1n QjJicial da Jz!fliça , -ou
f'

D Efendemos a todos os Correge.
dores.., Juizes, Meirinhos, Al

, -caides,Taballiaés, Efcrivaés de
noífos Reynos , 'e a todos -os Officiaes de
Jufi.iça , e da Fazenda, e da Governança
das Cidades, e 'Villas, de qualquer quali-

• dade que reja5, poito que de mayor con·
diça-õ que 'Os fobreditos, que naó recebaó
por fi, nem por outt~em, Bem por modo
Igüm hajaó á fua ma(5,ou poder d-ínheiro,

nem outra coufa, qll~. por feu mandado,
~u d'outro' qualquer Offici'!l fe houver de.
~onfignar,. ou depolttar.·E t'lzendo,'Ü con
trl1,rí'o, féjaó privados dos"Orficios,e nunca
tJ;1ài~ os hajaé; e paguen1-el1'l dobro outr0
talito, quanto 'receberem., amétade para:
'l~~'em 05 accüfar., e·a ·'outra para no{fa
Çamara, e f~jaô degradados hum anno
paia Africà. .

I ~ porque algum.as vezes ,os C{)rre-

oL

r

u(I

r
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Do '>~prçfiinw, 9ue Je chama mutuo.

T Oda a petroa, que empreita a dinheiro, trigo, vinho, ou az·eite, ou.
, . outra coufa alguma, que con:' outro -legume.
, , fifte em nuthero, peCo, ou me- I E efta -eoüfa affi empreGada deve
dida, como dinhdlu, vinho, azeite, trigo, tornar o deve~or ao tempo,. e prazo,_ que
ou qualquer outro legume, tanto que f~ lhe for pofio ; e naó fendo de~larado tem··
re~ebe a ~al coufa empreflada, fica a rifco po, cana vez que o 'acrédor lho pedir; e
daquelle, que a,'recebeo ; porque peJa 'eu· deífe' tempo fica conftituido em mora. q
trega.i:icou pr9pria do que a recebeo, e, -qual fe naó deve entender logo'; porque
fica; fempre obrigado a pagar o genero,' feria va5,e fruftratorio,o béneficio,fe logo.
qüe riao radia per~cer., que.he~ ou~~o tal fe houveíf<; de ped~ O qu~. fe emprefla,~
~ , ',) -' pel~

(
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~..... , Do ~mprelliti1o, que Je :cnatna mutuo.- 39
r • pelo qtle' fe daráb ao dévedor dez dias de 'direito 'de o pedir, affi a [eu pày; como a

erpaço, como fe daõ ao qfe obrigar a pa· eUe, pofl:o que os ditos filhos familias; a
gar alguma co:ufa,fem dec1araçaõ de tem-' que fe fez o dito 'empreftimo', fayaó do
po, ou dl1açaõ, ·ou h1ais efpaço, fe aoJul- poder de féus pays por morte, cafamento,
gador parecer affi fegundo a qualidade das ' GU em'ancipaçaó.' E da n1efina maneira fe
pelfoas, te'mpo; e lugar. Más fe a circüm- naó poderá pedir aos fiadores,que por elles
f1:anéia da coufa'~ ou dó Lugar, onde fe ficáraõ.
havia de pagar, trouxeífe dilaçaó, efperar- 3 Porêm, [e'o ta! 61h9 fanlilJas efti
fe-haque fe acabe , a~'com'O, fe hum em... ver em .aIgüma ,loja de mercadorias, ou
prefl:aífe a outro em Lifboa cem cruzados ,tiver algum ,uat? de 'confentimento, e
para lhos pagar eIJ.'l Br~, ainda que naó li1andadq de {eu ~L ay, ou {em elle, ferá
di{feUe quando,dar-fe-ha tanto tempo,que obrigado a pagar o que {e lhe empreftar;
boamente pOUa hir a Braga, para lhos dar 'porque, fe por m'andado de feu' pay eG:á
lá. E fe hum empreftaue a outro trigo, ou no tal trato, fica o pay obrigado pelo em
vinho para lho pagar de fua herdade, en- prefiirrfo, que ao dito filho fe fizer; e {e o
tender-fe-ba que e{pere tanto,até que della dito filho negociava fem mandado de feu
haja a primeira novidade. pay, ficará elle obrigado, até onde chegar

2 E por quanto de fe empreíl:ar di- o feu peclllio, e mais naó.
nheiro 'aos mancebos.filhos familias , fe ,dá 4 E quando o' filho familias eíl:á em"
azo ao COl=1Verterem en1 ufos deshoneLlos, parte alongada,e remóta poi'caufa do efiu-
e occafiaõ de ferem viciofos, e fe póde do, ferá o pay obrigado a pagar o qfe em
prefumir que carregados de dividas,e aper- prefl:ar ao dito filho para os gaitas do eftu
tados por ellas p'rocurem a morte a feus do; naó fendo pórêni· mais, qo que o pay .
pays, ou lha defejem ; paia fe iíl:o evitar, lhe cofl:umava dar.E o meiino ferá no que' ,

/I mandamos que o que emprellar a algum (e empreGar ao filho familias foldado, que
filho, que efhver debaixo do poder de feu éfliver' na guerra em patte· remota, -ou
pay ,. quer feja varaõ, quer femea, perca o que andar na C?rte em noifo fervi~o. ~~~N

r .. ' .•• _

Do que confe:ffa ter féêebiáo alg~tl11a cOlifa', e depois o nega.

U alquer peífoa, que confelfar q teúda conr as' cultas em tretdobro, pois
recebeo algum emprefti'mo,.po.' maliciofamente litigou. E naó lhe feja em
derá dizer, e allegar até feífenta Juizo recebida alguma outra razaõ , que
dias que o naõ recebeo. E pon· haja !TIiíl:er outra prova fóra da efcriptura

do efta excepçaõ antes dos feífenta dias, da dita confiífaõ, póis negou o que tinha
naó feja confl:rangido pagar o confelfado razaõ de faber , e lhe foi provado. E naô •
por elIe. E. poíl:o que ao tempo do COl1- "provan.do o crédof)\ como lhe entregou o
trato diga que renuncia d}a Ley, tal re- conteúdo na efcriptura, ferá coníl:rangido
nlmciaçaó feja nenhuma. E defendemos a entregar aç: ifevedor a efcriptura da obri-
aos, Taballiaes,. e -Ekrivaes,que taes obri- .gaçaó, e faze-lo livre do que nella confe'(..
gaçoés hOl!Verem de f~zer, que naõ efcre- fou; falvo, [e na efcriptura da ,confiuaõ o
vaó taes tenunciaçoes; e fàzendo o coil... Taballiaó dér {iÚl fé,que em fua prefença,
trario, percaó os Offieios. e das teíl:emunhas 'o devedól; houve, e
. 1. Porêm, fe o crédbr provar por Ta..' receoeo em fi emprefl:ado' o cOllfeífado
bal1iaõ,~ teíl:emun,has;que prefentes faraó por elle; porque nefl:e calo naó ferá ne
ao tempo do cOntrato., ou por algum ce{fario ao crédor dar- outra prova álem
modo licito, que realm'cnte, e com effeito' da 'etcriptura da c'onfiifaõ ~ pofia que
entregou ao devedor o que por el1e foi ainda durem os feíFenta dias; porque

, confeífado, ferá o devedor conitrangido pois o Tahalliaó o afErroa', deve inteira-
a pagar a quantia· enl fua confiífaó'. C011 mente fer dada fé' a fua efcriptura com
.... as teRe-
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40 Livro quarto das OrdeiiaçoêsJ Tit. ;)~) e o) 2. ... i .

as teílemunhas, fem outra algumá°prova. feita, pagar antes "dos feífen ta °dias parte ~ ,
2 E [e o que tal confi{faó fez fob ef.. da divida ~ .ou enl algum outro modo re

perança do que-J1avia de receber, o_negar conhecer fua confi.íI:'ló fel' verdadeira,o naó
antes dos fe{fenta dias, e pufer a dita ex- poderá já mais pôr, nem allegar efia ex
cepça5 fóra do.Juizo ao feu crédor,dizen- cepçaó.
do que naó recebeo coura alguma do que 5 Outro-fi, fe o devedor antes de rua
confeífou,ou que naó recebeo tanto como confiffaó era obrigado ao crédor por ra..
confdfou, poflo que em Juizo naó feja zaó de compra, ou aluguer, ou de injuria,
demflndado por feu crédor, proteflando que lhe foífe julgada, ou por outro algum
o devedor, e declarando antes dos fef- modo ( e naa por rázaó de empreflimo),
fenta dias, que naó recebeo o ~por elle querenoo o tal d vedor fazer diífo obri
confeífado, ficará perpé'tuada e{fa exce.. gaçaó a feu crédor, confeífol1 que recebeo
pçaó,de maneira que nunca já mais o cré- delle empreflado o que da outra obriga
dor poderá com eftêito coníhanger o de- çaó lhe devia, ceifará a excepçaó dos fef..
vedor por tal contlffaó, nem feus herdei- fenta dias, e naó fe poderá em tenlpo aI.
r05, falvo provando primeiro que o deve4 gU111 allegar ; porque efia Ley [ómente ha
dor houve, e recebeo o conteúdo em futl lugar nos emprefiimos , e confiífoes fobre
cOllfiífaó. E fendo o crédor fóra da terra, elles feitas.
ou efcondenclo-Ce, em maneira que naó 6 E poíl:o que dIa excepçao Ce deva
poífa facilm~nte fel' achado, poderá o oppor antes dos [effenta dias ferem paífa
devedor fazer rua protettaçaó perante o dos, fe o devedor, paífados elles , quizer
Juiz fómente. E façaa todo e[crever, tomar em fi o cargo de provar que nunca
para depois naa recre[cer duvida, e fe recebeo o que em fua conf1ífaó he COIl-

r- poder aproveitar em todo o tempo da dita teúdo, em parte, ou em todo, fempre [erá
protefiaçaõ. recebido á tal prova, com tanto que o "

3 E morrçndo o devedor antes dos prove por efcriptura publica, nos caCos,
"ditos fe{fenta dias, poderáó [eus herdeiros onde fegundo noffil. Ordenaçaó he ne-

allegar efla excepçaó antes dos ditos fel- ceífaria. - ...
{enta dias acabados; e H}o mefmo êiize- 7 E em todos os caros, em que o cré.
mos, fe morrer o crédor, e ficar vivo o dor ha de provar a confiífa5 do devedor
devedor; ou fe morrerem ambos,e ficarem fel' verdadeira, pode-Io·ha provar por te
fet~s herdeiros. E paífados os feífellta dias, flemunhas, ou por qualquer outro modo;
nao poderáo os herdeiros (pofto que feja5 porque, pois elle já tem por fi a efcriptura,
Menores) anegar tal excepçaõ. E afIi co- e ainda he coníl:rangido a provar que a
mo efl:a excepça5 pódem allegar os her- confiífaó conteúda nel1a he verdadeira,
deiros do devedor, affi a pódem allegar com raza5 deve fel' recebido a prova-Ia
feus fiadores. por qualquer modo de prova,:que puder

4 E fe o devedor, depois da confilfc1.ó dar. o

r
.t

T ... L o LII.
Do que cOlifejJa o que lhe he àeixaáo em feu juramellto com .alguma qualidade:

•

•

,

M Andamos que em todo o con
trato, de qualquer qualidade
que feja, onde for deixado em

juramento da parte qualquer coufa, fobre
CJue for contenda, e a parte,que jurar, con·
fe{far que o que lhe he deixado em reu ju
ramento hé verdade, e pufer alguma qua
lidade, que conclua na5 fel' obrigado ao
porque he demandado, ou ao porque o

querem obrigar, poflo que a tal qualidade
feja reparada do que fe lhe demanda,

. aquelle, que jurou, feja crido em todo na
dita qualidade, para naó fel' obrigado. Affi
como, fe hum homem demandaífe outro,
que lhe empreflára dez cruzados, e por

. naó ter prova, ou por a naó querer dar,
o deixaífe em feu juramento, e o dem:\n
.dado jurar que he y~rdade ql1~ lhos em:" o

o p.reftou,
r

•
,
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{ I Do contrato de ernpreflilno
. : preGou, mas que depois lhos pagou;

nefte caCo, e em outros taes· ferá crido

que fe chama Commodato. 41
que lhos pagou, poRo que outra prova
naô dê, nem tenha.

,.,

T I T UL o LIII~
Do contrato de emprijlimo, que fi chama Commodato.

O Commodato he huma concef-
o faô graciofa~, que fe faz de al

gunla coufa ~ra certo ufo. E
àiz-fe graciofa, porquJ3

f
fe fe fizeífe por

dinheiro feria aluguer, ou arrendamento.
E fe foífe por outra c04fa, que naô fotre
dinheiro, ou para ufo naô certo, feria ou·
tra efpecie de 'contrato. E por tanto he
chamado Commadato , porque fe dá para
commodo, e proveito fómente do que re
cebe a coufa. E efie ufo bafiará que feja
tacito, e nao expreífo, affi como: Se al
guem empreftaífe hum Livro, para o que
o pede o traíladar, entender-fe-ha que
lho emprefta pe1~ tempo,em que razoada
mente o poífa fazer.

I E a differença,que ha entre o Com
modato , e o mutuo, he , que no Conlmo
cato na5 paífa o fenhorlo, nem a poífe da

" coufa no que a recebe, e fómente fe lhe
concede o ufo del1a, para torn~r a mefma
coufa. E por tanto o Commodato nao fe
faz de coufas, que confifiem em numero,
pefo, e medida, affi como dinheiro, vinho,
azeite, ou outras femelhantes, que com o
ufo [e confomem, e fe naô pódem tor
nar as mefmas em efpeeie. Porêm, fe al
gumas coufas deíl:as fe déífem para fe naô
gaflarenl , antes fe tornarem as mefmas,
feria Commodato, affi como: Se huma
peífoa emprefiaífe a outra algumas nloe
das de' ouro, ou prata, para algum appa"
rato de fefia, ou reprefentaçoés, e para
lhe tornarem as mefmas moedas, acabadas
as feftas; pelo que,fe o tal dinheiro Ce per
cleífe po:' cafo algum fortuito em poder
do Commodatario, na5 ferá obrigado a
paga-lo, como fora fe fe lhe déra o tal di
nheiro para o gaftar, e confilmir, conlO
cliuemos 110 Titulo: Do mutuo.

2 E porque efle contrato fe faz regu
larmente em proveito do que recebe a
coufa empreftada, e naó do que a empre
fi~ fica obrigado aquelle, a que fe empre-
gã, guarda-la conl toda a diligencia,como

Liy. IV. ,.",

fe fora fua. E naô fómente fe lhe impu~

tará o dolo, e culpa grande, mas ainda
qualquer.. culpá leye, e leviffima, ali pela
coufa principal, como pelo acceíforio. E
por tanto, fe hum empreílaífe huma egoa
a outro, a qual comGgo Ievaífe hum pol
dro, a mefma obrigaçaó terá na guarda do:
poldro, que na da egoa. .

) 'Porênl, fe a coufa perecelfe por
cafo fortôito, naó rerá obrigado o Com
modatario a pagar o damno, falvo quando
110 dito cafo fortuito intervieífe culpa fua;
affi como, fe pediífe hum cavallo empre
flado para bir a huma certa romaria, e
foífe águerra;ou fahiífe aos touros,a onde 
lhe mataífem o dito cavallo ; ou fe foi em
mora de tornar a coufa empreRada a feu
tempo; ou entre as partes foi acordado
que o que recebeo a coufa empreftada fi~

caífe obrigado aos cafos forLlitos.
4 E os cafos fortúitos entaó efcufa

ráó ao qu~ recebeo a coufa empreftada,
quando elle direitamente ufou deJla. Po
rêm, fe hum empreftaífe a outro hUlJla
baixella de prata para agafalhar alguns
hofpedes em fua cafa, e elle anlevaífe pelo
mar, onde os Coífarios lha tomaífem, ou
fe perdeo em naufragio, ou de qualquer
outra maneira, ficará obrigado a paga-la,'
pois por fua culpa fuccedeo o tal cafo.

5 E porque algumas vezes as coufas
empreítadas fe perdem nas maõs dos meu
fageiros,por que ft;.Â manda5 pedir, ou tor
naô a feus donos, e vem em duvida a cujo
rifco fe perdem, fe do que empl'efiou, fe
do que recebeo emprefiado, ordenamos.
que, fe a coufa fe· perder, ou danlnar pela
culpa do menfageirú, por que fe mandou

. pedir para trazer a dita coufa , correrá o
rjfco aquelle, que mandou o menCagelro;
falvo, fe foi mandado fómente para lem
brar que fe mandaífe, e naó para a trazer.

,Porêm, fe o que recebeo a couC'! empre
fiada a tornou a mandar por quem quiz,
ficará á rua conta, e rifco , pois efcolheo.

F máo,
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nláo menfiigeiro; mas fe ~lIe era. tal, e gum la~raó , ou oútro máo homem~, e Ir1e ~ 
taó idoneo, que [eu Amo fiava delle fe- houve á m~.ó a COUÚ1, que levava, perder
me1hantes recados,e que fe naó podia. pre- fe-ha por conta, e rifco do que a empre
{i.Imir que C01111netteífe femelhante'-mal- fiou; por quanto o tal caro [e deve repu
dade ,_ e foi enganado, e induzido por al- tal' por fortuito.

... T I T u L Q.
.,

LIV·

r_
r

Do que lla~ entr~g.a· a coz;fa empr-tVt.ada , ou alugada l ~o tempo, que he
obrtgado j e do terCeiro, que a embm~" ~

. E algum homem recebeo d'outro al· cífe tempo o {enhor demandar a coufa
guma coufa,que tinha como,-fenhor como coufa emprefiada , alugada, ou ar
della empreGada, alugada, arrenda- rendada, naó lhe poderá ~izer o a que affi

da , a tempo certo, ou eln quanto aprol~. foi empreffada, alugada, ou arrendada,
veífe ao fenhor della, e depois, fendo re- que a coufa he [ua,e que lhe pe.rtence por'
querido por elle, paífado o tempo recu[ar Direito por algunl titulo. E poRo que aI
de lha entregar, mettendo o feito emJui· legue tal razaô, naô lhe ferá recebida;
zo, até fer condemnado por Sentença de- mas ferá em todo caCo obrigado de entre
finitiva, que paífe em coufa julgada, naó gar a coufa ao fenhor della, de quem a
fómente entregará a coufa ao fenhor del- recebe,o, e depois ql;le lha entregar, lh~

, la, mas álep.l diífo lhe pagará a verdadeira podera denlandar.
eflimaçaó da coui:1, pela contumaeia, que 4 Porêm, fe demandando o fenhoti O'

çommetteo, em que perfeverou, em lha da coufa áquelIe, a quem a empreGou,
naó querer entregar até fel' condemnado arrendou, ou alug9u, vidre algum ter
por fentença; a qual pena lhe poderá fel' ceiro, que dilfelfe fer fua, e embargaífe '"
dema'ndada em todo o te,mpo, affi antes a entrega della, fazendo fobl'e ilfo reque..
da fentença, como depois della. Porêm, .rimento á J llfiiça ,fe a COUi:l for nlov'eI,
fe o demandado,antes de efperar fentença, e o que a empreGou, arrendou, ou alu
en~regar a coufa .com effeito; llaô ferá gou, for fufpeito por naó ter bens de
corrdemnado na dIta pena. raiz, que abafiem para pagamento del1a,

I E fe " que recebeo a coufa empre- ferá fequeGrada em maõ de homem fiel,
~ada, alugada, ou arrendada, fez nella aI- e abonado, até que feja determinado a
gumas defpefas neceífarias, ou proveito- quem pertence de Direito; e o terceiro
1:'1S , poderá reter em fi a dita coufa, até ferá ouvido fobre o direito, que perten
que lhe feja paga a defpefa, que nella fez. der ter neUa, {ummariamente, e felTI efire-

2 E o que recebeo a coul:l alugada, pito, nem figura de Juizo, fómente fa
ou arrendada do fenhor della por certo bida a verd~àe , por fe naú dar lugar ás
tempo, e pagar o alug:ter, e pernfaó della malícias, que d'outra maneira facilmente
aos tempos conteúdos no contrato, po- fe poderÍaõ commetter, e fazer em tal
derá reter a coufa, até que todo o tempo cafo. E fendo elfa coufa de raiz, fem
do aluguer, ou arrendan1ento feja aca- embargo de tal quel1:aõ, e contenda mo·
bado. vída pelo terceiro, ferá reGituida , e en-

3 E fe o fenhor da coufa, eaando em tregqe ao que a empreftou, alugou, ou
poífe della , a empreGou de fua maó a ou- - arrendou, e a pede como coufa empre..
trerh a tempo certo, ou enl quanto lhe fiada, alugada, ou arrendada. E depois
aprouver, Ou a alugou, ou arrendou a que lhe for entregue, lha poderá deman...
tempo certo, por certa penfaõ, fe paífado dar e{fe terceiro.

, r

TITU:.



'. ..
..

"I

()/ )

1. J ..
"I 4J~ ••

••

LV.oIT L-=- r
/1

Que as terNS da Corôa, ~ os aj[entamentos d' EI-Rey ~ na~ p'?iJa'Ó ftr
apenlzádos, itém obrigaáos.

A s Terras da Corôa do Reyno, ,ma~dado.E ainda que as ditas coufas na5
'. que alguns tem de Nós de juro, poJfaó fer pelos fobreditos obrigadas,fica-
'" e de herdaqe, ou em mercê, e táô porêm dres devedores obrigados a pa:.
os aJfentamentos,que de Nós tiverem por gar as dividas,por qas ap'enharé:e poderáõ . I

qualquer razaó, naó .pódem fer ap'enha;. feI' por 6IIas demandados;'e féndo 'condem~
dOS, nem obrigados. E po{lo que os que nados far-fe-lia execuçaó nos outros feus
'~s taes coufas tiverem, as obriguem; du bens,affi como nos bés de cada hüma outra
apenhem; naó valerá o tal apenhamento ; peifoá do põvo condemriada.E naó tendo
porque queremos qnaó poJfaÕ fel' alhea~ outros" bens, [e fará exeeuçaó pelàs rendas
das, nem ·apellhadas fem noifo efpeeial das t'obreditas coufas,que de Nos tiverem~

'l,

r I r u o 1..VI~
Dos qzie apenha'Ó jeus hens' com coizdiça'Ó, qúé 1zno pàgaJíáo ti certo dia;

:; .fique o penhor arremátado•
•" •.,.... lo. \

~SE algum devedor erriperlhar á feu lhidos pelas párt~s, êoriv~m fabér, poi:' '
cr~dor alguma ~oufa m?velj ou ~e cada hum (eu; e ficará arremata~o ao cré,;
raIZ, com condlçaó, que nao lhe pa· dor por o, preço; em que for eíhtnado.

gando a divida a dia certo, o penhor fique I E fe ao tempd dó empenhamento
por ella vendido, e arrematado ao crédor; fbife acordado entre as partes que d
mandamos que tal· éónveIi~a feja ne~ penhor folfe aiTémátado ao crédor por
nhuma, e de nenhum efféito. Porêm, fe o o preço, que pelo crédor foífe eíHtn.add;
devedor dér algmna cdufa fu~ em p'enhor mandan10s que ó empenhamerlfo feito
a feu crédor ; fob condiçao, que oao lhé nefte modo riaá valha coufa alguma; por;
pagando a tempo certo; fique 6 penhOl~ que hé grande prefumpçuQ que facil~

arrematado pelo ju{lo preço, o tal apenha~ mente fe moverá a fazer a eftirháç~õ naô
mento am feito valerá; e a convença fetá verdadeira, po{lo que lhe para i{fo fejà
guardada. E em dle cafo o penhor ferá dado juramento. E por tanto naõ ue ra.J
,eftimado depois do tempo da paga por zaó dar-mo[:lhe azo parajurat d coi1trarld ,-- ...
dons homens bons jutamentados; e efco- da verdade.

,

T I r u L o
'.

, -
Que iiillguem, tól1,ze pqffe de fila cÓi!fd, 'I16ín penhore; Jem aiJélôriddae de Jlffiiça~

. I

. S'Endo em algüm contnito ~bi1COr~a- nhor~; E em outr~ maneira nao poderâ
. . do pelas partes que o credor poJfa o credor fazer a penhora por fi mefmo

por fua auél:oridade penhorar o de- fem auélbridade da Juf1:iça, ainda ~ que
'Vedor,. nàõ lhe.pagando a divida a tempo no contrato lhe feja dado pod~t para po~

certo , naó o poderá por tal c'ônvença pe- fi a fazer ~ .
nhorar por fi ,.. Calvo achando o crédbr o I Nem outro-fi poderá o .~crédor pe

\1 penhor de todo defembargado, e fem aI~ , nhorar (eu devedor, ainda que tenha (en."
~ma contradiçaó, em ·maneira que fe tença ~ontra eIle; porque o penhorar fe
.haõ poifa feguir rixa algl:lIna f~re a pe.~ deve fazer por auéloridade de Jufl:rça.

Liv. IV.! F ~ ~pelo
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pelos Officiaes para i{fo deputados; f~lvo acima dilfemos no Titulo:
no caCo dos alugueres das caGls, como . res das cdJás. I'

r :d

D.os qlllg~l!.
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Dos que toma'à forço/amei/te a poJ!e da cOlifa, lJue outrem prjJue.

SE alglima pe{foa forçar, ou. eíbulhar 2 Outro~fi , na"õ incorreráõ nas ditas
outra da po{fe d'algl:lrna cafa, ou penas as peífoas, a que por Direito he ou
herdade, ou d'outra poífeíI:l-õ, IÚ.Õ torgado que po~.ó commetter força:

fendo primeiro citado, e ouvido conl fua affi como,fe hunl for forçado da po{fe d',al..
juftiça, ° forçador perca o direito, que . guma .coufa, e a quizer logo por força
tiver na coufa forçada, de que efbulhou o recobrar, pode-Io-ha fazer. E quanto tem·
poffiIidor; o qual direito ferá acqti-irido , po fe entenderá eíle logo, ficará em arbi..
e applicado ao eíbulhado, e lhe feja logo trio do Julgador, que fempre confiderará
reíl:ituida a poífe della. E fe o forçador. a qualidade da coufa,e o Lugar,onde efiá,'
naó tiver direito na coufa, em que fez a ~. das pe{foas do forçador, e forçado; por...
força, pagará ao forçado, outro tantó, que,fendo a força feita por homem de pe
quanto a coufa valer, e mais todas as per.. <:Iuena condiçaõ a outro tal,entender-fe-ha
clas, e dan1nos, que na força, eu por caufa eíla palavra logo , antes que o forçador Ce
della em qualquer modo receber. E pofto occupe em outro aél:o leparado, e diverfo
que allegue que he fenhor da coufa , ou do da força. E fendo:a for~a feita por Fi.. ,

• lhe pertence ter nelIa algum direito, naó dalgo, CavalIeiro, ou ouUa peffoa pode~ '"
lhe feja recebida tal razaó, mas fem em- rofa, em coufa de grande Cubílanóa, em
bargo deHa feja logo conílrangido reRi.. Lugar, onde.o forçado naó potra taó azi·
tulla ao que; a poífuia; e perca todo o nha ajuntar gente,com que poífa recobraI."
direito, que nella tinha, peIo fazer por a coufa forçada, deve-fe entender a pala.:' ~

fua propria força, e [enl.al16l:oridade de vra logo, que tenha-o forçado efpaço, em
Juíliça. que convenientemente paIra chamar feps
. I E eíla pena de o forçador perder o parentes, e amigos para cobrar a dita cou
direito, que na coufa tinha, haverá lugar (a. Affi que tudo ifio ficará no arbítrio do
na força yerd~deira; porque, fe fotre quaG. Julgador; por quanto poderá iílo aCOl'lte·
força, affi como fe algum occupaífe a cer en~re taes petroas, e fobre tal COU[á,

po{fe de coufa· vaga, que l1aó foífe per em que baílaráõ para o que dito he dous,
• outrem corporalm~ntePQ{fulda, a qual ou tres dias, ou em, que naó bafiaráõ dous

Q forçador cuidava fer alheya, e dep.ois mezes.
achou que era [ua, ferá o forçador rece- 3 E fe alguem comprar algu111a cou
hido a pro,yar {ummariamente como a fa, ou a houver por via de efcambo, ou
couCa he rua; e {e o pr . ar até qu.atro dias doaçaõ, ou por outro titulo femelhante, e
peremptorios por efcriptura publica, ou na efcriptura do contrato lhe foi dado po
por tefiemunhas, nos caros, em que por cler por aquelle, de quem houve a dita
110fTàS Ordenaçoes pedem fer recebidas, coufa para tomar, e haver a potre ddla ,
rerá relevado da dita pena, e de qualquer, dimittindo de fi, e defamparando a dita
outra, que no cafo couber. Porêm, Cem poífe ,em taes ca[os, e éada hum deIles;
embargo de o affi pro~ar, ferá o dbulhado o que houve a coufa poderá. haver ; e.'co...
reíl:ifuido á fua palre. E fendo refiituiclo, brar a polre della, na-ó achando quem'lh~

poderáõ litigar ordinarianlente fobre a c;ontradiga. E os Taballiaes fem QutfQ
propriedade. E naó provando dentro nos mandado de Jufiiça lhe poderáõ dar in'l!'
quatro dia;-como era rua, perderá de todo :lhumentos publicos" de como tomáraó a
o direito, que na cou(atinha, fem lhe fel' r potre, vendo primeiro as Cartas das com.. .
d'ado nunca nlais tempo. para provar como pras, e efcambos, ou doaçoés feitas ro~
era fila. ' . as ditas coufas, 'lOS q1.l~ qt.li~erelll tomar a

.'. .na{le
. lt - ~

(f



1

. ..

;J . _ O

I)q';'qtle tomao[vrfofaniente a pofe da ,couJa, que outrem pe~e. 45
~ paire deIlas ; e naó veqdo ell~ aS'Cartas, 4'E fendo moflraço aos taballiaes

ou algum "juílo titulo, wrque a coufa lhe titulo ju,tlo, affi como teflamento, codi~

pertença, naó lhes dem ip1trurnentos de cHIo " ou carta de afforamento feita pelu
taes poires, que affi quizerem tomar, fem fenhorio da coufa, porque fe ll10tlre per
efpeeial mandado, e aué1:oridade deJutli- tencer a:coufa á pe{foa ,que della quer
ça.. E fazendo·o em outro modo, pagará6 tomar polfe, poíto que na efcriptura nao
áparte,a que pertencer,a perda, e damno, lhe feja <;lado poder para a tomar, naó
que fobre i{fo fe lhe'recrefcer , e Nós lho ·deixaráó porêm de dar ipLhumento da tal
efir~nharemos CO~Q 4qu~lles , que palf'\õ 'poire, ainda que fe tome fem aué1:oridadc;
noiros Mandados. <!e Ju!Hça.

•
•

T I T u o -LIX.
Dos Fiadores_

O Fiador nâ6 deve fel' demallda~o em primeiro fel' demandado o_ d~vedor.

em algum cafo, até que o pFin- ~ E no cafo,onde os Fiadores renun·
eipal devedor feja primeiro de... ci em expreiramente eQ:a .Ley, dizen..

ll1andado, e condemnado; e feita a dita do que fem embargo della queriaõ fer
execuçaó , no que fe naó puder haver pe- demandados, e cond~mnados, fem o prin
los bens d~ principal, poderá fel' deman- cipal d~vedor fel' primeiro demandado, e
dado o Fiador. E Hl.o haverá lugar, qllan- condemnado, guardar-fe.ha o que entre
do o devedor principal for prefent~ na as partes for acordado.
iV'illa ,onde for morador, ou em feu Ter~ } E quando fe obrigaifem,como Fia
mo. E fendo elle aufente da dita ViI1t\ , e dores, e principaes pagadores, ou como
[eu Termo, poderá o Fiador fel' deman- principaes pagadores fómente, potlo que
dado, e condemnado ; fem o fer primeiro naó renunciem~efi:a Ley, nem outta aI..
o principal devedor. E poder.á o Fiador, guma ,fempre poderáõ fel' demandados;
fe quizer, haver efpaço para hir bufcar o primeiro que o principal devedor, porro
devedor, e traze-lo ao Juizo, onde com que efi:eja prefente I 'e tenha por onde
Direito deve fer demandado. E trazen- pagar,
do·o , entaó deve fer feita a demanda. 4 E fendo dous honlens, ou mais
contra elle, como fe foffe prefente. E naó ·Fiadores de hum, fe na fiança declararenl
o trazendo, entaó poderá o Fiador fel' de- a parte, porque cadC}. hum fe obriga, eífa
mandado, e condemnado, fem o principal ferá cada hum obrigado a pagar 7 e neíf~ ,
o fer primeiro. Porêm, ainda que o princi~ mefmo modo, e maneira ql:1e fe obri.
paI devedor feja _prefente, f~ eUe for taó gar~m•.E quandQ naó declararem a parte,
pobre, que naô poGà pagar a divida, e o em qlJe f~ cada hu~ obriga, 6cará cada
Juiz for dUro certificado, poderá o Fia. hum obrigado inJolidum ; e o crédo~ po.. 
cor fel' demandado enl aquella parte, a del'á demandar. qual elle quizer pelo to·'
que os- bens do devedor naó puderem do. O que nlandamos que fe cumpra, '
bailar. fem embargo de por Direi~oCommum o'

1 E bem affi, ainda que o principal contrario fer dçterIVinado; porque que...
'{levedor feja prefente , e bafi:ante, e naó. remos que as partes cumpraó nefie caro
feja primeiro demandado, poderá fel' de- · o .que ncarem expreífamente,. ou o que
m~ndado o ;Fiador, quando negaífe fero faó obrigados, fem' mais fer ~ecdraria

Fiador; porque, por affi negar a verdade,. renuneiaçaõ d'alguma Ley , para cumpri
paó de~e gozar <lo privilegio por Di-- rem o que dito he. E mandamos que ne--

1\ reíto outonradQ aos Fiadores, que he, que 'nhum Efcrivaó, ou Taballiaõ ponha a ta~

11 ;; rqffaõbf~r demandado$ re.lq ·crédor , rcnuncia~ao , pois iiça de nellhl.lm ~ffeito. "

!
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CaB. r. Do homem, cajado, qlfe fia algllel1t fim conftlitimento de fita mlllher..*
num.r. ' .

SE algum homem cafado ficar por rem por putro contrato ~otal, de tudó o
nauor de qu~lquer pelfoa {em ou- que pelo dito contrato a ella p~rtencer,

tor;ra de fua mulher, naó poderá naó valerá a dita fiança, nem fe fará exe-,..,
por tal fiança obrigar a métade dos bens, cuçaó alguma. E iífo mefmo, iílo,.que
que a ella pertencem. E .fendo carados dito he 1 fe naó entenderá quando os ma
por dote, e arras, naó.poderá obrigar os ridos tomarem para fi no{fas rendas, ou
bens, que por () contrato dotaI perten~em, outras quaefquer, de outras petroas , e
á parte de fua mulher. E ií1:o queremos derem á fiança feus bens; porque em tal
Gue naó haja lugar affi indifiinétamente ca[o, po!1o que os taes arrendamentos
nas fianças,que forem feitas em noítas ren- fejaõ feitos [em outorga das mulheres,
das; porque neBas valerá a fiança, que os todos os bens do marido 1 e mulher, affi
maridos fizerem fem outorga das mulh(l:r n10veis, como de raiz, faó obIigados aos
res,em todos os bens moveis; e nos d~ raiz ".Ij~taes an"endament'os; falvo, fe no con
valerá quanto á metade dos maridos fó- tr~to dotaI, quando cafáraõ fóra do co
mente..E pela métade, que dos beli~ de fiume do Reyno, outra coufa for con~

raiz pertencer á mulher, ou quando cafa- tratádo.

"

Do belldicio do Sel1atlls-Con[ufto VelleaJ1o" introduzido emfavor das 111ulheres;'
lJuefica'Ó porfiadol~as de outrem. _'.

POr Direito he ordel1aclo , hav~ndo fiança, e bhrigaçaõ, am como quaJGu~r "
refpeito á fraqueza do entender homem; f'em gozar do beneficio do Vel·
das mulheres; que haó pudeffetn Ieano. E iílo foi affi eflabelecido enl fa..

fiar, nem obrigar-fe por olltra peífoa al- vor da liberdade~ .
guina; e em caCo, que o fizeifem, foffem 2 Cafando alguma mulher; e promet..
relevadas da -tal obrigaçaó por hum reme- tendo ella 7 .ou outrem por elIa ao marido
dia chamado em Direito Velleal10, o qyal certo dote em cafamento, e dando por
foi e[pecialm,ente introduzido em [eu fa.. fiador alguma mulher, Gl1e fe obrigalfe a
vor, por naõ terem damnificadas,obrigan- pagar o dote, ficará elfa mulher, que afli
do-[e pelos feitos alheyos, que a ellas naó foi fiador, obrigada á dita fiadoda 1 fem
pertenceifem. E pofto que iílo affi geral.. gozar do beneficiÇ> do VeIleano. E iRo fOl

mente folfe-eflabelecido em todas as obti- eftabelecido em favor do Matrimonio no
gaçoés, que por outr@fI1 fize ífelJ1 ,faraó cafo,onde for licitamente feito, e fegundo

.porêm exceptuados certos cafos, em que, a difpofiçaó do Direito Canonico, pàra
fiando ellas outrem, ou obrigando-Ce por que elfa mulher am cafada naó pudeífe em
elle , ahida que reja couCa, que a ellas naó algum tempo fer achada fem dote. .
pertença, naó gozaráó ~o dito beneficio 3 E fe alguma mulher enganofamente
to VelIeano, os quaes faó os Ceguintes: naffe óutrem, por defraud~ro crédor, ali

I Primeiramente; te alguma mulher como,veíl:iJ;ldo.fe em veflidura de hotnenl,
fe obrigaffe por dinheiro, ou quantidade, ' por molhar áquelle, a que fazia eífa óbri..
que foffe promettida para a liberdade d'al- gaça5,que era homem; ou fe ella foífe de
gum efcravo ,.affi como, Ce hum honlem Inandada cómo herdeira de algum deve...
promettelfe certo dinheiro, pata remir al- dor, e fendo certificadá que mió era fua
gU111 captivo, e alguma mulher 6aífe, ou • herdeira dilfeffe que o era, obrigando-fe '"
[e obrigaife por aquelle, que ta.l obrig~çaó por eff~ divida ao :crédor, e depois di~~
fizeífe, (era eífa nlulher obngada a tal que nao era herdeIra do devedor, chaman·

, ) do-fe,
I

•
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Da, beneficio do Senatus-Confulto VeUeano ,introduzido eYc. 47
., do-~e:fO beneficio do Vellea?o, ~Qrque fe ~ódem" goz.ar do benefi do Velleano,

obngara pela couí:1,q~a el1. ao,perten- fegundo aCIma temos de arado, pode..
cia, em taes cafos, e OUtros fen1elhantes, ráõ g zar do beneficio por ireito outor..
naó poderá gozar do dito beneficio; por- gado aos fiadores, que por outrem
que enganolâmente fez a obrigaçaó com obrigaó, para que naó B aó por eífa
tença6 de defraudar ao crédor. obrigaçaó fer dernandad ,nem feita a

4 E le alguma mulher fe obrigaífe a execuçaó em [eus bens, até que primeiro
outrem por coufa, que a eIla pertencia, feja6 .demandados, e condemnados, e
affi como,fe'eHa compraífe herança ~e al- executados os principaes devedores; por
gum defunto, e fe obdgaífe a algum cré- que naó com menos razaó o devem el·
dor do defunto, por alguma divida,em que las haver, qiIe os homens,. a que por
eIle foffe obrigado; o~ fe alguma mulher Direito geralmente foi outorgado, fe
obrigada a algum feu crédor, ao qual hou- gundo diífemas no Titulo: Dos Fiadores.'
veífe dado certo fiador, e ena depois fe 9 E pofia que alguma mulher nos
obrigaífe áquelle feu fiador,que a fiara,em cafos ,'llenl que póde gozar do beneficio
outra tanta quantidade, com'o foffe a da doV elleano,o renuncie expreffamente em
primeira obrigaçaó, em qa eIle primeiro , ,uiz9,OU fóra delle,e que diga que he deIle
fiára,enl eftes cafos,e outros femeIhaq.t6S, erti cada, e naó quer delle ufar, naó va-
naó fe poderá chamar ao beneficio doVe 11 aI renunciaçaó, e feja de nenhU111
leano,nem gozará delle em algum tem . nem vigor. E fem elubargo della

5- E fe alguma mulher fiaffe outrem, poder ozar do dito beneficio, affi como
ou fe por eIle obrigaffe , e depois eira mu- gozára f~ o naô renunciára ; porque por a
lher por morte daquelle, por que fe afli mefma fraqueza, por que o Direito lhe quiz'
obrigára, ficaífe fua herdeira em todo, ou dar o dito beneficio, por effa achamos ~

em parte, ficará ena entao obr:igada á obri- que facilmente faõ movidas ao renunciar.'
gaçaõ, e fiacloda, por aqueIla parte, em Porêm" quando a mulher for encarregada
que affi for herdeira, fem gozar do dito. da Tutoria de feu filho, ou neto, o poderá ..-
beneficio do Velleano. renunciar, fegundo he conteúdo no Ti.,

6 E fe alguma mulher fiaífe outrem, tulo: Do Juiz c/os Orja'Ós.
ou fe por eIle obrigaífe,e depois recebeífe 10 E fe alguma mulher fiar a outrem,
delle a quantidade, ou coufa, por que o obrigando-fe por eIle em coufa,que a eIla.
.fi.ára, ou fe por eIle obrigára, ferá eIla naó pertencia, e depois da .dita obrigaç~ó,

obrigada a pagar eífa coufa, ou quanti- paífados dous annos,outra vez novamente .
dade, por que uffi fiou, ou fe obrigou, fem fe obrigar, ou nluitas, ~andamos que em
embargo do dito beneficio do Velleano. todo o cafo goze do beneficio do Ve1-

7 Porêm no.5 cafos fobreditos,em qas leano, affi conlO gozára , fe outra vez, ou
mulheres, fendo fiadores, ou obrigando-fe nlais fe naó obrigára. E bem affi queremos
por outrem, pódem gozar do beneficio do que a mulher fe potra chamar ao beneficio
-VeIleano, fe eIlas. a eífe tempo forem l\tle- doVelleano em todo o tempo,e gozar deI..
bares de vinte cinco anuas, poderáõ gozar le,pollo li recebeífe algum preço,ou qual..
do beneficio da refl:ituiçaó outorgado aos quer outra co.ufa por fiar algué,ou fe obri·
Menores da dita idade, quando por noífas gar por elIe. °qaffi mandamos qfe cum....
Ordenaçoés,e por Direito o pódem haver. pra,pofio que nefl:es cafos outra coufa po~

8 E nos cafos, onde as mulheres naó Direito Commum faja ellabelecido.

T I T UL o LXII.

r

Das doaçoés, que ha'd de jer iJ!filluadas.

T Odas as doaç,oés, affi de bens fua valia, feráô inGnuadas, e approvadas
1110veis , como de raiz, como 'por Nós, ou por os Defembargadores do

,- de huns , e outros juntamente, Paço.E naó fendo infinuadas,naó valeráõ;
.i~e paífarem de trezentos cruzados, ou. [alvo até.a quantia de trezentos cruzados:e

quanto
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quanto ao mai I!ue pa{far da dita 'quantia tirar inquiriçttú, enlque prim~jro fêrá per- • •
naó valerâ5, r,em teráó vigor, como fe guntado o~le fez, a doaçaó, fe a fez por
nunca foífem eitas. E if1:o querem s que induzimento, art ; engano, meL{o, prifaõ,
haja lugar naS doaçoés feitas por varoés. ou outro alg1m1 conluyo;e fe he contente,
E as doaçoés feitas por mulheres, que vi- que a doaçaó por elle feita, feja por Nós
vaó por fi; que. (olteiras, quer viuvas, que confirmada,e approvada.E bem am devem
,paífarem de cento e cincoenta cruzados, fel' perguntados alguns feus vizillhos , que
ou fua valia,que cada huma valer ao tem- tenhaõ razaó de faber como a doaçaõ foi
po que for feita, feráõ infinuadas ; e a que feita. A qual inquiriçaó viíla por Nós, ou
o naô for, valha fómente em quanto che- pelos ditos Defembílrgadores·,fe por ella fe
gar a quantia de cento, e cincoenta cruza- mofirar qfoi feita bem, e como devia, e q
dos; e no que paíI:1r na6 valha, n~m tenha aqllelIe quea fez h.e contente que feja por
effeito, como fe feita naó fo[fe. Nós confirmada,fer-lhe-ha dada no{fa Car-

I E a inGnuaçaó [e fará) n1andando ta de confirmaçaõ, e d'outra maneira naó•.

.LXIII..0u.TIT
Das áoaçoes, e alforr2a, que ". ddem 71evoga,r por cimfa de Íllgratidaô.

<: -.ASdoaçoés pU'ras,e ftmpI ~l11ente fua nlá tençaó deve fer havida por C011·

feitas fem alguma congiçaó, ou fummada, fe para i{fo fez tudo o que po"
caufa páífada, prefente, ou fu- de, e na6 ficou por elle vir a eifeito.

~ tura, tanto que filô feitas por confenti- 4 A quarta caufa he, quando o D.o~

mento dos que as fazem, e aceptaçaó da- natario por alguma maneira inGdiou ácer1: n

quelles a que faõ feitas, ou do TabaIliaõ, ca de algum perigo, e damno da petroa'
.ro ou pelfoa, que por Direito enl feu nome do Doador; am como 1 fe eIle por fi, Otl

pôde aceitar, logo faó firmes, e perfeitas, por outrem lhe procuralfe a morte, ou "
de maneira que em temPQ algum naó pó- perigo de feu corpo, ou eflado, poflo que
clem fel' revogadas. Porêm, fe aqueIles a feu propofito naó tiveífe eifeito, comq
que faraó f~itas , forem ingratos contra os fica dito no Paragrafo precedente•
.qu~ lhas fizéraõ, com razaó pódem por 5 A quinta caufa he , quando o Do.;
elles as ditas doaçoés fel' revogadas por natario ptometteo ao Doador, por lhe fa..
cauf:1. de ingratidaó. E as caufas faó as zer a doaçaú, dar-lhe, ou cumprir-lhe aI~

feguintes: guma coufa, e o naó fez, nem cumprio,
I A primeira cauCa he, fe o Dona- como promette o.

tario diLfe ao Doador, quer em fua pre- 6 Se alguma mulher depois da morte
fença, quer em fua aufencia,alguma grave de feu marido fizer doaçaó á algum feu fi..
injuria; affi como, fe lha di{fe{fe em Juizo, lho,que deIle tenha, e depois da doaçaó [e
ou em publico perante alguns homens cafar com outro marido, fe depois elfe fi
bons, de que o Doador recebeue vergo- lho for ingrato contra ella, poderá elIa re
nha. E fe for duvida, fe a injuria affi feita vogar eífa doaçaó por cada huma dd1:as
he grave, ou naó, fique em arbitrio do tres caufas de ~ngratidaó fómente. A pri
Julgador. meira, fe e{fe filho inGdiou a vida de [ua

2 A fegunda caufa he, fe o fedo C01TI máy. A fegunda, fe pôs as maós irofamente
páo, pedra, ou ferro, ou pôs as maôs nella. A terceira,fe ordenou alguma coufa
nelle irofamente com tençaó de o injuriar,- em perda de toda [ua fazenda. E naú po
e d~shonrar. derá revogar e{fa mãyen:-t outro cafo aI-

; A terceira caufa he,fe o Donatario . gum a doaçaõ fcita a [eu filho por outra
. tratou negocio, ou ordenou coufa,por que caufa de ingratidaõ; por quanto he pre

vielfe grailde perda, e damno ao Doador fumpçao de Direito que1pois ella fe cafou 17

em fua fazenda, ainda qüe feq propofito com outro marido depois da doaçaú fl 'ta,
naó tivelfe real effeito; porque nefle caro facilmente a teu e uerimento [e moven

a revo.-
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Das floaçoés ,e"aljorrfa) Lte te pôdern revogar por cauja eYc. ~ 49.

.a revo~-la: e pol- tanto Jhe forao arél:a- deu ao .liberto, por raz .~. da Í11gratldaó
. das as caufas de ingraTIdaõ ,'" por .que pu- contra-'elle commettida, ou na6 moveo

deife revogar a dita - ,çaõ.- em fua vida demanda e' . uizo par~ re-
7 Se alguem forràr (eu efcravQ' li- vogar.·a doaçaó ,ou liberda e,naõ poderaõ

vrandQ-o de toda a fervidaõ, e depois que depois de fua morte feus erdeiros fazer
for forro commetter contra quem o for- tal revogaçaõ. E bem affi Ja~ poderá o
fOU alguma ingratidaõ peífoal em fua pre- Doador revogar a doaç ao herdeiro
fença, O}I em aufencía , quer feja verbal, do Donátario por caúfa da ingratidaõ pelo
quer de feito, e .real, poderá e1fe Pa trono Don;Hario commettida, pois a naú revo..
revogar a liberdade,que deu a effe libettof gou em vida do Donatariojque a commet..
e reduzi-lo áfervidaõ,enl que antes efiava. teo. Porque efta faculdade de poder re
E bem affi por cada huma das outras cau- vogar 0,,5 beneficios par caufa de ingl:a:ti
fas de ingratidaõ, por gue o Doador p-ód~ daõ, fómen;:e he outorgada áquelles; que
revogar a doaçaõ feita ao Donatario ,€o- os beneficios déraõ , contta os que delles
mo diífemos acima. - os recebêraó, fem paíTar aos herdeiros,

8 E bem affi , fendo o Patrono pofl:o nem cuntra os herdeiros de huma parte,
em captiveiro, e o liberto o naú relnir fen-. n€m da outra.
do poífante para iífo, ou eftando em ne- 10 É p.óflo que na doa ç'aõ feita de
ceffidade de fóme,o liberto lhe naó fo \:. (.. uaÍ uer beneficio feja poita alguma dau-
rer a ella , tendo fazenda por que o fi ~ ,por que o Doa.dor prometta naó re..
fazer, poderá o Patrono revogar a lilJer- a doaçaõ por caufa da ingratidaó,
dade ao liberto, con10 Ingrato, e reduzi-lo tal c 4 ICula naó valha coufa alguma;
á fervidaó,em que antes dl.ava. e fem ~mbargo della a doaça5 poderá

9 E fe O Doador, de que acima fallá- fer revogada por cau1à de ingratidaõ , fe
mos, e o Patrono, que por fua vontade gundo temos declarado. Porque, fe tal ,
livrou o efcravo da fervidaõ, em que era claufula vaJdr~, provocaria os homens,
poflo, naó revogóu em fua vida a doaçao para facilm€nte cahirem em crime d~ i~

feita a.Q Donatario , ou a Iiberdad~, que gratidaõ.. ~

T I r UL o ·-LXIV.

PAra que os maridos .naõ dem os
bens nioveis, ou dinheiro em pre
juizo de fuas mulheres, man4a.-

. mos que, fe os marid~s derem,. ou fizel~em

doaçaó em fuas yidas d'algul1s bens ma·
veis, ou dinheiro a algumas peíToas fem
confentimento ce fnas mulheres, que o
que affi derem fe defcol1te , quando o Ma
trimonio entre elles for feparado,na parte,

Da' doaça~ de bens moveis feita pelo mariác [em outorga da mulher. o

e quinha? du. di~o marido,. ou de (eüs her..;
deiros. Porêm ifto naó haverá lugar nas
doaçoes remunaratorias, ou de efmolas,.
que o mando :f:izerj-porqne as poderá fazer
dos bens moveis fenl confentimento de
fua mulher, falvo, fe as ditas doaçoés , ou
efmolas forem immenfas; porque entaó
ficará [eu direito re~~uardado á ml:dher}fe
o tiver, para as desfazer.

T I TUL o .LXV.
Da doaça~ feita pelo mariáo á mulher, ali pela mulher ao marido.

- .

SE o mari80 fizer doaçaõ a fua mu
lher, ou a mu~her a feu marido, de
pois de recebidos,. PQ1to que entre

elles nao intervieífe copul~~pode.rá9 Doa-
.r Liy, IV.~ _.- ..... .

r

dor revogar e{fa doaçaõ quando quizer.'
E pofio que a naó revogue, fe. o que a fez
naó tinha a eífe tempo filho algum) e de·
pois lh~ yeyo a nafce~ de entre !\mbo ,

. G fic~
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fica logo eft1 d' .; ~ aó revogada por,o na(. cipal, éomo terça., _e. rep~tada am ~omo'
citnento do fill . E por tanto a :coufa legado; "porq\1e -na vlda nunca valeo, e' r

doada· fe partir' por fallecimento de cada por morte f5f'con ~ada:.
hlJJ11 delles entr os herdeiros ,do 'dtiÚln to, 2 E naó ficanâo tanta herança' do de
e o que vivo fi ar. E affi fe fará,. quando funto, por que os herdeiros poífaó haver
a doacaõ fof.fc .ita antes qlle feífem cafa- rua direita legitima fenl a doaçaõ, ferá,
dos , ~e depo,is r afan1eüto foífem 'feus desfalcado tanto da doaçaõ,e affi da terça
bel}S entr~ elles conlrilUnif:ados -, fegundo toldo a livra, até que a legitima feja pri
coflume do'Reyno ';- porque em efies ca" meiro fupprida;e feito affi o desfa1caméto,
[os, e outros femelhanres rerá a 'coufa fe alguma coufa ficar da ter9a, e da doa
doada trazida á partiçaó C.0l'!.l os herdeiros ç'aó, o que {obejar dá doaçaõ have-lo.ha °
<lo morto, affi como fôrã; naó fellJlO feita Donatario; e o que [obejar da terça ferá
a tal doaçaõ. dHlribuldo confórme ao teftamento.

I E fe o matid'o fez doaçaú a fua 3 E fe no cafo acima dito foífe a',

mulher, ou ella a elle fendo cafados, e o rloaçaó feita em tal modo -, que logo enl
que a fez, morrer abinteítado {em hérdei- vida de an1bos valeffe por Direito, am
ros legitimas defcendentes ,. ou afcenden- como, 'quando o que faz a doaça'Ó, naó he
tes, e fem até (J tempo da morte revoaar por 1la feito mais pobre, ou a quem he-
doaçaô, fica eífa doaçaõ confirmada em, it naó he por ella: feito mais rico, ou
quanto naõ paifal" a quantia;em' u J e e ~l.lalquer outro cafo,em qu€,tanto que'
ne'ceífaria noíra ;conhrnlaçaó, CO 1 - -a oaçaó he feita por o marído á mulher,
fen1os·no Titulo: Das doaço~s, que zaô de ou por ella a elle, logo he por Direito va-
fel' iJ!flnuadas P(Jt Nós. E ficando.por fua liofa. E em tal cafo naó podendo os her
morte herdeiro legitimo defcendente, ou deiros haver fua legitima toda pela hcran-

• a[cendente, poderá e{[e herdeiro revogar ça do defunto fem a terça, e doaça.õ, def-
a doaçaó, até haver cumpridamente rua falear~fe-ha da 'terça fón)ente tanto, por /I

l1éteífaria legitima; e o mais que [obejar que a legítima feja de todo flípprida;e naú
·cia doaçaõ1have-lo~ha eífe Donatario,E fe baflando a terça para iífo, ehtaó ferá cleC
o que fez a doaçaõ, fendo cafado, veyo a faleada da doaçaó ; e naô fe fará desfalca
fallecer com tefiamento , em o qual man- menta da do~çaó., até que toda a terça
dou dHhibuir fua terça em todo., ati em feja desfalcada; porque, pois a doaçaó va
parte, fem revogar a doaçaô, [eráô os feus leo em vida do que a fez,naõ fe desfalcará
heooeiros legitimos primeiro entregl,les de della pára fupprimento da legitima, [alvo
fua legitima '. havendo refpeito aos bens, q~ando P9r toda fua herança, que por [u~

que ° defunto deu ~m fua vida, e aos que morte ficou? am principal, como terça, de
ficáraâ por fua morte,de modo que a doa- outra maneira fe naó p6de haver {ilppri-
~aõ feja contada com a' herança am prin.. inento da legitima. '.

•
-'

T II U .L' O LXVI.

,

•\

.. .
Da doaça'd, ou venda feita por homem, cafaão a.lita harrag;áa.

E algum homem ca[ado dér a fua coufa, que eIla affi demandar, e vencer,
_barragãa alguma coufa moveI, ou .-CJueremos que feja fua prqpria ill folidu17l ,
de raiz/ou a qualquer outra mulher, fem feu nlarido haver em ella parte; e que

com que tenha carnal ãffeiçaó, fua mulhef poíI:1. fazer della tudo ° que lhe aprouver,
pod~rá revogar", e haver. para fi a coufa, • affi , ~e taô perfeitamente, como fe naó
que am foi dada; e mandaI!l0s que feja re- foífe eafada. E tudo iflo,l§}ue temos_~jto

c'ebida em Juizo a demandar a dita. coufa 'na doaçaô feita pelo homem cafado a fua
fem auél:0.ridade , 'e procuraçaô do ma- barragãa , haverá lugar na coufa, que por
rido, quer a eífe tempo -feja em' pod-er • elIe a ella fo' ~endida, ou apenhada, ou '"
.~? marido, ,quer apartada deIle; e e~a po~ outro qu' er mQdo trafpaífada; 01:1
'., " que"

r
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D,' oaçtÍ~, "ólt vendaÂ' .por hõmem cà!ado. afua barrag·ãa. ; I

. , q\.u: a barragãa fúgindp-Ihe leva ' . furta.. po~ mo~!e,ou por quálquer outra maneira,
da, ou roubada; e em ~es c~ s a"mulher a poderá\ fazer do dia, que o tal aparta'"
a poderá demandar, é h\ver, fem por eIla ~ento foI.: feito,a quatro annos cumpridos:
pagar preço algum. Porque de prefumfr e morrendo a mulher em vida do marido,
he, que a tal alheaça5 foi feita con1uyofa... e ficando-lhe filhos, ou outros defcen...
mente, por o marido defraudar fua mu.. dentes, ou afcendentes, el1es poderáõ
lher. A ,qual demanda ella poderá fazer affi mefmo demandar a 'üita coufa até
em todo i> tempo, que eíHver com o ma... quatro annos contados do dia, que a mãy
rido fob feu poder; e fendo apartada delle morrco.

T, I T U L '0, XVII.
Dos co tltratos ufitrarios.

N 'Enhuma peifoã,de qualquer eíta.. do com alguma mulher; e lhe na5 foffe
do, e condiçaõ que feja, dê, ou logo pago aquillo, que lhe am foife pro...
receba dinheiro, prata, ouro,ou etti o,fendo-lhe apenhada alguma coura

qualquer outra quantidade pefada, medi.. ,' por' o, com tal convença, que o que ca...
da, ou contada a ufura, por que poífa ha.. fá deífe havel' todos os frutos, e re...
ver, ou dar alguma vantagem, affi por via nov coufa apenhada,até lhe fel' cum..
de emprefHmo, como de qualquer outro pridamente -pago todo o principal: em
contra.to,de qualquer qualidade, natureza, efte cafOopoderá elle haver os frutos, e re..
e condi'Çaõ que feja , e de qualquer nome, novos da coufa apenhada em falvo, até
que polia fel' chamado. E o que o contra.. que feja pago do principal, que lhe foi '
rio fizer, e houver de receber ganho aI.. promettido em cafamento fem defcontar
gum do dito contrato, perca todo o prin. do, pdncipal coufa alguma. E iílo haverá
eipal, que deu por haver o dito ganho, e a lugar, em quanto durar o cafamento, e :'l

crefcença, fe a já tiver recebida ao tempo, o marido lllantiver a mulher fegundo o
que por noifa parte for demandado,e tudo e!tado, e ufança da terra; porque apar
em dobro para a Corôa de noífos Reynos; tado o Matl'imonio por morte de cada
e mais ferá degradado dons annos para hum delles, ou por qualquer outra n1a
Africa, e i!to pela primeira vez, que for neira, dahi en1 diante nao poderá mais ba..
comprehendido, e lhe for provado; e pela ver em [alvo a renda da couCa ape nhada
fegunda vez, lhe feja5 dobradas todas aS fem deCcontar do principal. E em outra
ditas penas, ali eiveis, como crimes; e maneira todo o ganho, que Ce ahi levaífe
pela terceira vez,lhe fejaõ affi mefmo tref- fem defconto, feria ufura.
dobradas as ditas penas. E o que houver 2 E fe foífe vendida alguma raiz por
de dar o dito ganho, perca outro tanto, certo preço, e no contrato da venda foffe
como foi o principal, que recebeo , e mais feita avença, que tornando o vendedor o
naó. E fe o devedor tiver já paga alguma preço ao., cqmprador até certo tempo,
crefcença, fer-lhe-ha defcontada do que ou quando quizeífe; foffe a venda der.
havia de pagar, convêm faber, do outro feita, e tornada a coufa ao vendedor, po.
tanto, como o principal" e tudo para a derá o comprador licitamente haver Os
Corôa de noífos Reynos; a qual pena ha... frutos, e rendas da raiz ali vendida;. de..
verá,cada vez que niífo for comprehendi.. pois que houver a poífe della, poi" vil'tude
do , e lhe for provado. da dita venda, em quanto na5 for a venda

I Pofia que as ufuras fejao geral. desfeita. E iflo haverá lugar, quanqo a
mente reprovadas, e defefas, em alguns raiz for vendida por pl'eço razoado,pouco
cafos porêm, affi por Direito Canonico, nlais,ou menos do jufto preço.Porque,le o
como Civel , he a u{ura permettida , e li... preço folfe muito pequen~, a pq,uquidade
cita, affi como, fe foífe pO,.,P alguem pro- delle com a dita avença fariaõ o contrato
mettido a hum homem a,!~m dote,cafan-: fel' l.lfurario, como mais declaradamente

~ Liv. IV~ . . , G 2 clitremos
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52 Livro quarto das Oràenaç~s, Tit. 67~ --c . ., '"
dilTemos no Titulo: Da venda eps bens terem réus cambro~l1as Cidades; 'e·Villas,.·
de raiz, feita çom condiça'Ó, que' tornan- onde etlaõ. t.f/ .
do-fe, e:rc. \ 6 E dando·G, 'primeiro alguma q'uan-

} E fe algum compralfe alguma raiz tidade me ar, por receber ao depois'
por preço certo, o qual logo pagalTe, e mayor, ainda que o que dá a menor quan
naó folTe entregue da raiz comprada, e{.. tidade receba em fi. todo o perigo, que por
perando de a receber logo, poderá em to- qualquer maneira polfa acontece,r de hum
do o tempo demandar ao vendedor todos Reyno, ou Lugar para outro,naO deixará
os frutos, e renovos, e rendas que elle por iíro elTe contrato fel' ufurario. E por
houve,ou qpor fua culpa o comprador dei- tanto defendemos '" que fe naó façaõ~taes

xou de receber da raiz,~,.;1.~ vendeo, de contratos; e q:lem os fizer incorrerá nas
que rccebeo o preço,e lha'flao entregou.E penas de ufurano.
bem affi dizemos no comprador, que rece· ' 7 lVlandamos que as pelToas, que de
beo a coura comprada, e naõ pagou o rem dinheiro a cambio,ou o pagarem, naó
preço, por q.ue a comprou; porque era façaõ differença de o dar, ou p2gar em
todo o tempo lhe poderá o vendedor de- dinheiro de contado, ao dar, e pagar <por
mandar o preço principal, e mais a jufla letras, ou livrança, levando mais intere{fe
valia dos frutos, que recebeo, ou ~udér' de dinheiro de contado, do que a tal,tem
receber da dita raiz, depois que lha om·· ,.~o fe cambiava, e corria na Praça com-
prou, e foi della entregue, e nao p u Ó mummente por livrança; e o que o con·
preço ao vendedor. trario fizer, e der dinheiro de contado a

4 . E fe o que trouxer alguma poífef- mayor preço, do que correr, e valer na
faó por certo foro, ou prazo d'aJgum fe- Praça em livrança, perca o dil}heiro ; e a
nhorlo, a apenhaífe ao dito fenhorlo por peiToa,que o tomar, ou receber, rerá obri·

,. divida alguma, [ob tal condiçaó, que o gado de o faz\er a faber ás JulHças do Lu· .I'

fenhorlo houve{fe em falvo os frutos, e gar, aonde' o tal caro acontecer,dentro de
rendas della, até fel' pago da divida, em dez dias; e naó o fazendo, incorrerá em

..eíl:e cafo poderá o [enhodo haver as ditas pena de perder outro tanto dinheiro,como
rendas, e renovos em [alvo, até fel' pago o que affi tomou,e recebeo.E o Correaor,
da divida, fem defcontar. delIa coura al-· Gue o tal cambio fizer, pagará por cada
guma ; porque, enl quanto affi houver os vez cem cruzados: das quaes penas, feráõ
frutos, e rendas do dito foro, ou prazo, amétade para quem os accu[ar, e a outra
naó haverá a penfaâ,que lhe he devida em para os Captivos.
cada hum anno por virtude do contrato 8 Por quanto fomos informado que
do afforamento, ou emprazamento. E fen- fe fazem muitos contratos illicitos entre
do feito femelhante apenhamento entre Mercadores, e outras pelToas, os quaes

-I outras peífoas, que naó fejaó o Foreiro, e por encubrirem as ufuras, vendem merca-
,/ o Senhor, tal contrato de apenhamento dorias, e coufas fiadas a peífoas necefllta

feito com clau[ula, que o crédor haja em das, que naó faó Mercadores, nem tratan·
falvo as rendas, e frutos da coura apenha- tes, para nelles haverem de tratar, e ga·
da, até fel' pago de fu~ divida, fe)'á u[ura- nhar; e que os compradores lhas tornaó
rio, e haveráó os contrahentes as penas de logo a dar} e vender, por muito menos, do
ufurarios conteúdas neíl:e Titulo. que as compraõ, por lhes darem o dito di·

5 Declaramos fel' licito ganho de di- nheiro para fupptimento de fuas neceffi
nheiro, ou quantidade em todo o caro de dades, ou as vendenl a outros por muito
cambio de hum ReYl}o , .ou Lugar para menos preço,do que as compraó, por lheS'

CoI!.!. * b ffi Cc 1" d d ' d I d' l' d 'num.I. outro: e em a 1 er ICIto,e ver a eIro o arem ogo o 111 letra, e maneIra que
c.am?io, quando logo fe dá mayor quan· (' naó f6mente recebem damno no preço,
tldade em hum Lugar 1 por lhe darem, e em que as compraâ fiadas., mas ainda na
pagarem em outro Lugar mais pequena. venda dellas. E álem dilTo ficaâ fuas pef·
E ill:o he afIi permittido por Direito, pelas foas obrigadas a pagar o primeir0 preço, .
defpefas,que os Mercadores eG:antes} que r por que lhe f0raõ vendidas; e por naó po·
recebem a mayor quantia, fazem em man~ ~erempag~rno empos limitados €m [eus

contra-

r
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1,.1, cantratos ziJÍlrariós~ 5~
·e ontr&tos', fazém Q.J.1fràS ilov 'obriga- cador!~s; fe o Taballiaõ na('1 alfirftíar que
çoes, confelfando ivid. con interef. via contar, e receber o dinheiro á feitura
fes, e fazendo dos di. s interelfes divida' da efcriptura, perartté as teilemunhas deI.
-principal, de modo qu~ de anuo em anno, la, :naó poderáó os ditos Mercadores pe
€ de feira em feira J fe vaó embaraçando los taeS affignados, e efcripturas receber,
nas ditas dividas, e intere{f'es delIas; man.. nem haver o dito dinheiro, [em provarem
damos ~ue nenhum ~ercador,nempetroa por tefl:~m~nhasdign~s d~ fé, como rea~-

.--outra venda mercadonas, e coufas fiadas, mente v1rao receber as dItas petroas o dI
por fi, ou por outrem a peífoas, que noto- ilheiro conteúdo nos ditos affignados, e
riaRaente for fc':lbido q,ue nellas naó haó de efcripturas.
tratar, nem faça, nem ufe dos ditos con.. 9 E hav alguns cafos, álem dos
tratos. E o que o contrario fizer, perca acima ditos, n1 que potra haver duvida;
por itro a auçaó, que por virtude do con- fe faó ufurarios, ou fe {e p6de por Direito
trato podia ter,para demandar o preço das levar ufura, mandamos que {e guarde [a
ditas mercadorias ao comprador, ou a [eu bre iífo o que for achado por Direito Ca" '
fiador. E o comprador, e feu fiador naó honico; parqué, pois he coufa, que traz
ficaráó obrigados a pagar coufa alguma; peccado; e cargo de confcienda, conVênl
por razaó dos taes contratos.E álem di{fo; I cerCJ a diífo feguirrnos, e guardarmos
o que dér , ou vender as taes mercadorias o . eitO Canonico, e determinaçoes da

, ~

por cada huma das ditas maneiras, ferá Sal ta Madre Igreja.
degradado por dous annos para Africa; e .... E para que os que fizerem con..
pagará cincoenta cruzados, amétade para tratos' ufntarios poífa5 [er punidos, e
os Captivos , e a outra para quem o ac.. mais fa~ilmeilte fe poífaó provar, quere
cufar. E iflo naó haverá lugar naquellas mos que, fe algum dos tobreditos, que
mercadodas, que cada hum houver mifl:er tal c0!1ttato fez, o de[cubrir a Nós, OU ~

para rua cafa;o que fe verá pela qualidade a noífas Jufiiças; antes que cada hum
das peífoas, e quantidade das mercadorias; deIIes por iífo feja accufado, ou antes,

I e pelo tempo, em que lhas venderem. E de por Nós {er feita mercê a alguma peG
para prova dos taes contratos, e trafpaf. foa, de lhe perdoarmos todas as penas
fas, bailará venderem-fe as ditas n1ercado.. defl:a Ordenaçaó; e que naó incorra em
rias, e coufas ás peífoas, que notorian1ente pena alguma; com tanto que no tempo,
nellas naó co{tumaó tratar, naô fendo as que por N 6s, ou por noífas Ju{Hças lhe
que houverem mifier para fua defpefa. E for affignado, próve fer ~ co?trato tl(U'"

fendo cafo, que por defraudar efla Ley , rario. R poíl:o que o nao prové, a con..
ou a prova, que por eIla havemos por ba- fiífaá, que de fi mefmo fez, dizendo que
:G:ante, fe façaó affignados, ou efcripturas commettêra com a outra parte contraria
das dividas, confeífando as peífoas,que as o dito contrato, naó lhe prejudicará. Po
fizerem, que recebéraó as quantias dellas rêm a parte contral'ia lhe poderá deman
em din heiro, fem tratarenl das ditas roer... dar rua injuria.

•

TITULO LXVIII.
Que,je na'Ó faça'Ó contratos de pa'Ó, vinho; azeite, e outros mantiment(Js ,

. Jena'li a dinheiro.
,

D Efendemos que nenhuma peí-.. ieguem; (alvo, te ao tempo; que contt'ata-
\ roa, de qualquer qualidade que rem, lhe entregar a outra coufa, que lhe
_ feja,naó dê trigo,cevada,azeite, pelo ditá mantimento dá; porque, naa lha

:vinho, nem outro qualquer mantimento, entregando' logo, ou n~õ a tendo de fua
por outra coufa, que aqueIla peífoa, com novidade, haverhcs o tal contrato pór ne
Gue contratar, naó tiver de fua colheita, rthum. E aquelle, que receber o dito mau·
pelos muitos inconveni,l'htes, que diífo fe timento; para por elle dar outra coufa ,

~ ~e
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Livro quarto 'das Ordennçots, i .-68., 69" ~ 10. .,; . ... ~
que nao for dinheiro, ficará com,o dito deu o ntiment~ pelo "~ito .prrrtrdo·;· o' .. ,,' '.
mantimento; e mai$ ficará defoorigado naó po rá ~man~ por elle, nem por .'
de pagar, nem entregar coufa alguma fua valia. O que lfiándantos que fe CUnl~
.do que [e obrigou, nem ftia valia; e pra, poílo que as partes' renundem efta ..
já mais em tempo algum o que lhe affi Ley•

•

• T I T UL o LXIX.
Que fe na~faça~ arrendamentos de gados, ou co!meyas ..p Or quanto fomos 1 formados que

. fe fazem muitos contratos por
que fe daó boys, e .outro gado por

. certos annos de renda., po certa p'-enfaó
em cada hum anno, ora os boys, ou gado
viva'ó, ou morraó no dito tempo, e al
gumas vezes fe pôem nos contratos ue .
acabado o tempo do arrendamento lhe·
tornem os boys, ou gado, ou fua v "a,
fe forem nl0rtos ; e outras vezes q ca..
bado o tempo do al1"endamento , lhe naó
fejaó n1ais obrigados tornar os ditos boys?
nem gado;e affi fe fazem outros contratos,

.. que dao certas cabeças de gado, como
vaccas, cabi'as , porcos, ou colmeyas, por

certo tempo, e que, acabado o tempo" lhe
dem tantas cabeças mais das que lhe
déraõ, ora a criaçao, ou gado, ou coI-

11 d '"' . '"' ,Jmeyás, que le ao, Vlvao , ora morrao ,
~u crefçaó, ou fe diminuaõ ; e porque os
taes contratos faó illicitos por Direiro,
defendemos que Ce naó fàçaó; e fazen
do·Ce , os havemos por nenhuns, e de
nenhum effeito , e vigor. E quenl os ditos
boys, gado, ou colmeyas , por cada hunl
dos ditos partidos dêr, perc~ o gado, e
colmeyas,queaffi dér,fe ainda forem vivos
ao tempo, que por iífo for demandado,
anlétade para quem o accufar, e outx;'t. ,jIl

,para. naifa .Camara..

T I T. U L o LXX.
Das penas convencitJnaes, e judiciaes, e intereJfes, em lJue caJosJe pódem levaI"'.'

..

A s penas convencionaes, que por
-' co vença das partes fOIem pó.

. fl:as,e declaradas nos contratos,
'"' 'd fc' r-.'nao po em er mores, nem crelcer matS

CoI n. que o principal.*E ifto naó fómente ha
1. :::g. verá lugar, quando o devedor for obri..

gado dar, ou entregar bens de raiz, ou
moveis, ou Cemoventes, affi como, efcra
vos, cavalIo , ou outr:t coufa femelhanté,
nlas' tambem quando for obrigado a,aI- '
guma ·obra, ou feito,que prometteífe fazer
a tempo certo; porque em tal cafo naó a
fazendo ao tempo, a que fe obrigou, deve
fer eiHmada a obra, ~ue. houvéra de fel'
feita; e quanto for a e!l:imaçaó, tanto
poderá crefcer a pena, e mais naõ. E em
iflo naó fazemos differenca entre a pena,
que he pófta, e promettida por multipli
eaçaó de q}as, ou mezes, e a que he pó
Ra juntamente; porque em todo cafo fe
poderá levar até .outro tanto,como.o prin~

í
t

eipal ,e mais naó. E ifto, que dito hé das
penas convencionaes, haverá lugar nas
judiciaes pófias por alguns Juizes a aI...
gumas partes,ou fiadores em algum cafo.'

I Sendo a pena convencional pofta, e
prornettida em contrato de empreftimo,
ou outrà~ em que o devedor fe obrigue
dar, e.pagar certa quantidade de dinheiro,
ouro, prata, trigo, çevada, azeite~ mel, ou
outras coufas femelhantes, que fe coílu
mao dar, e pagar por conto, pe[o, me..
dida, poRo que o devedor naó pague o
principal ao tempo, a que fe obrigou, naó
fe poderá por iiTo a pena' levar, .nem de-

r mandar; pórque fe prefume, as taes penas
ferem em eR:es caCos promettidas em. frau
de das ufuras; e por tanto com (âa conf
ciencia fe naó pódem levar, nem deman
,dar, e iRo quer a pena feja juntamente

,. pofta, quer por multiplicaçaõ de dias, e
fómente pOderá"s- peífoas,a que çm eites

caroS
•
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'.:"... 1J. .pttiás Eoirdencio.naes )' e judiczaér,', é iiztereffes, &c. ; 5
\ >..c·~(os fQ'1rem pen~,::p~o~e.,tti~as~d~ randaé~' .ç~es, havi.dosie por haver, naó refervail...

~ '. ~ haver a perdalqU'e reáebérao,ou 1 terelfe,' do delles para fi cou[a: algum·a. Ou fo'(fe
......que per.déraÕ ,. PQT H~·~.. "s' pag . 'as dit,as' .feito co~'t~'ato (obre' la herarrça de pelraa

.quantidades, e divi'âas ~ -incipae's naõ fe~ viva, pOl'ql1.e ~queHe1ql1e.naõ devia fer feu
rem feitas aos. tempo'$' lidüracio's: E po'ri <h€l~deiro i o feja fob certa pena; porque
efia determinaçaô, lia~ ne noífa ~ençaõ tae.S contr8tôs faú affi iUicitds,' e por Di...
revogar coufa alguma do que, temos dito' Jeito reprovados, qüe naú ,pódem POl" ju...

. .no 'l'itul'j) : .Dos cfJ1ztrat'oh .t!fürqrlos. . :Jamento fel" co'n-nrmados. E P'Of conre...
2 E' quanto ,aos contràtós de: árretida.: guinre, as penas ern eUes pófias fe naó

.mentos, ou alugueres, que [e fiierem ppr pódeítl p'eqir, 11'em deman'd~t.

peífàas, que naó .cofl:umaô tratar Com (eu :4 E fendo ~)g c'o'ntàltos taes., que,
dinhein;>, nem dar dinheiro a ganho' i é pofio que feja~~i.úritra o Direito',. póden1
.que arrendarem fuas rendas, ou própríe~ .ter cop~rmadás por lUl:ame'nto' , po'der:..
uades a quae[quer pelroas., e pufet~m pe~ Je-ha le,var a pena entre os conhahe'ntes
:nas, naó lhes pagando a certo temp"o', ~s poGa; fe o col1trato naó for cumpridO' por
J'oderáõ levar, com tanto 'qlle fe riaõ' aquell~, que pron'Jetteo de o cumprir 1affi
levem mais, que o principal, ora fejaô pá- como,. fe foífe feito COiÚr:'ato' entre dous,
flas juiltamente, .ora por multiplicaça6 mao\s; que efpetavaô fer herdeÍros por
tie dias. '. -ynbr f d'alguml

, que ainda feja vivo', que
} Outro-G'1 1.e em algutnJ'contrato p(Ji"'~ a morte algum delles -naú herdaífe

torpe for pofl:a peria, ou enl outro, que em fu~herança; ou fe algum delles fizer
fegundo razaõ natural naô fe póde cum- conven*cja com aque11e, de cúja herança fe
prir, l1aó fe póde levar, neií.i demandar tal trata, p~rque naó poífa herdar nella, ou
pena~ Nem quando o contrato for por em outrd feme1hante €afo, porque, all1.da
Direito reprovado, de malieiNl que por que tal contfatà ém alguns caros por Di...

" juramento nao polra fel' confit'J.nado, affi reito naô valHa, pode-fe confinnarj Cegun.
como, fe algum homem prometteife a ou- do Direito Ca'nonico, par juramento, por

.,tro foh cel~ta pena de o fazer he.rdeirú em naó fer tao reprovado; como o~ olltros,cie ")
" parte, ou em todo, ou lhe fizetre doaçaõ 'que Ce acima faz me'nçaó. E por tanto

entre vivos fob certa pena de todos feüs bem [e pôde pe9ir, e levar a pena promet·
bens moveis, ! de raiz, direitos, e au· tida em eIle i fe te naó cUll1prir~ .

/ ~

T T u L o LXXI..
Dos coiittato$)iinu/adas..

'e" OnGderando Nós·os muitos eu· _quer natureia,e condiçao que fejaé, (obre
ganos,'Í fe feguem dos contrato~ .quaefquer coufas n10veis, ou de raiz, _per-

. _ fimulado~, .que algumas peífoas petuas, ou a certo tempo, que fimulados
Jazem maliciofamente em prejuizo de [eus fejaó, em ql~e digaõ, e declarem, ou con"!'
crédores , e de outras pelroas, e de noífos feífem fimuladamen'te alguma coufi, que
Direitos, e por defraudar ~oífas Leys, e na verdade entre elles nos taes contratos
Ordenaço.es, querendo 11ilro prover, man- naó (éja contratada, nem convinda. E fa
damos que peífoa alguma, de qualquér zendo o contrario, queremos que, por eífe
eílado,e condiçaõ que íeja, naa faqa COll- 111efmo feito qualquer dos fobreditos con
trato algum {imulado , avença, convença, ·tratos, e conven'1a~, e as ercripturas, e
efcambo, permudaçaõ, afforamentos, ren- Alvarás, e aétos de confiífoés feitos em
das, apenhamentos, emprefl:imos, guardas, Juizo, e fóra delle, fejaô nenhuns, e de
.e depofitos, doaçoés, promiífoés, efiipula- nenhum vigor, e lhes naô feja dado au-.
·.çoés, obrigaçoés, nem ce1Taô, e tra[paífa- étoridade aJgumaoE álem diífo,cada huma

A. .,ça.õ dellas, confiífoés feitas e111 JuizQ, ou \ das partes çontrahentes perca a coufa ,
fóra delle •nçrn outros contra,tos, d~ qqal- ,quantia, _o~ efijma~aó. dÂs couras, quan.t:i-

, . . , . dade:i • •• _.

,;
I
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oade, oH cl.1nheiro dos befis movei$ , ' e de 'Jaó [~ nais faciLmeIl! i' ~o~aar1~e o.s que
raiz declaradas fim .1adamente nos ditos as fize m, pimidos·. querertios que, fe al-' "
contratos, e convenças, fegundo acima he gU111 do~ redit "s, qu.e affi fez a fimula~
dito., Da qual quantia; e eítimaçaõ, ferá çaó, a defcobr'i a Nós, ou a noífa~Ju
huma terça parte para quem o accufar ; e fliças, antes que cada hum delles por iífo
a outra terGa parte para noífa Camâra, e feja accufado, ou antes de por Nós fer
a outra para as peffoas cnl ~ujà prejuizo feita mercê a algu~a. pdfoa, de lhe per~
for feita a fimulaçaó. E fe naó for feita, doanno:J toda.s as penas deíta Ofdenaçaõ,

. em prejuizo de peífoa alguma, fóment~ e que naó incorra em pena algunla. Com
em fraude de alguma Ley, ou naifa. Or- tanto que próve a dita fir.nulaçaô ao tem..
denaça6 j ferá amétade' da ·dita quanti'a, e po que lhe por N ó:S, ou as noífas.Julliças
eRimaçaó, para quem o âêcu[ar'Cle a outra para iífo for affignado, e pofio ·.que anaó
para noífa Camara. E ferá degradado para pl'óve, a fua E;:onf]ífaó, que de fi méfino
o Brafil pór cinco annOs, com pregaã na fez, dizendo que fizéra a dita fimulaçaó ,

.audiencia. E fe for Cavalleiro j e dahi para lhe naó prejudicará. 'Poderá porêm' a
cima, ferá degradado por feis amlos para. ·parte, d,e que am diffamou, demandar! fua
Africa. .' injuria, e fer-lbe-ha julgada, fegundo a

2 E pata' que as taes Gnlulaç ·u.alidade das peífoa~.

r
r

•

•
••

•

.Do.s contratos dejiforados.·

E alguma pelfoa e·n1.qualquer, ~on~ damos que tal detafforamento naõ valha,
trato prometter dar.1 ou fazer aI... ·pofio- que logo affi a tal convença feja .

. guma. coufa.a tempo certo fob cer- julgada por fentença. E que fem embargo
• ta pena, e naó a dando, fazendo, ou pa... de tal contrato, e [entença, fe naó faça

gando ao ~ito tempo, que logo [ej'a fei~a execuçaô por eIla, até o condemnado fer "
execuçaó em feus bens, (~m ene mais fel' chamado, e ouvido com feu direito fobre
',citado, n~m ouvidQ q)m reu direito, man.. eífa execuçaõ.

•

". T I. T U L O LXXIII.
, "

Que Je na'Ójaq(l'Ó contratos, 1Zem diflratos com juramento promfjJorio , 011 Doafé.

N Enhuma pe~oa em todos nolfos delIas perder.á o que ~ava no contrato. E
. Reynos, e Senhorios fa ça COll- fendo de ambas as partes fe,m dinheiro,

trato, obrigaçaõ, pofiura,aven- cada huma das partes perderá tudo o que
ça, convença, promettimento , quitaçaõ, receber pelo' tal contrato, ou convença.
nem outro algum di~rato, affi 'por ef,:;:ri- O que fe entenderá no juramento pr()..
pto, como por palavra, em que ponha miíforio fómente , e Th-iõ no juramento ar
promettimento de' boa fé, nem outro aI. fertorio, ou declaratorio. .
gum juramento; e fazendo o contrario, I E fendo a convença, ou dillrato
mandamos que os' taes contratos, çon- feito por Taballiaõ publico', ou Efcrivaã,
venças, ou diítratos naõ valhaó ; e a parte, pague outro tanto,como mandamos qca
que o fizer, perderá iodo o dinheiro, que da huma das partes córltrahentes pague.E
no càntrato dér, ou prometter, ou {obre' fe a-mbas as partes contrahétes naó houve
Gue ~elltre eIles for feita convença;·e a ou~ rem de pagar par igual,pagará o'Taballiaõ
,tra parte perderá outro tanto, fendo o como o qmenos houver de pagar, e mais
·.contrato de dinheiro fómente. E intet... por etre mefmo feito perderá o Officio; das

..vi~do de liun1a parte dinheiro.", e da outra • quaes penas as duas partes feráõ para nó~a' "n

naa, affi como l~as compras, cada huma Gamara, e a ~ersa parte para o accufador-.
~ . . ,; TITU-
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Dos que fazem cdJa'Ó de bens•.

n

ff'

Orque com o remedio de poder da ceífao de bens, que affi. tiver feita.'
fazer ceífao de bens,faziaó os de- 2 E fendo contente o crédor , contra

. vedor~s malicias, e enganos em quem fe quer fa~er a ceífaó , que o deve-
pn~~juizo dos crédores, os quaes fe lhes naó dor haja efpaço de cinco annos para pagar
podiaó provar, queregdo a ifl:o prover, a divida, fer:.lhe-ha outorgado. O qual
mandamos que naó poífa devedor· algum' efpaço paífado., fe o devedor naó pagar,
fazer ceífaó de fe.us bens; e [e a fizer, feja ainda qu~ queira dar lugar aos bens, já
de nenhum éffeito , e invalida; falvo pro.. na.ó·poderá em prejuízo dos crédores;mas
vando que ao tempo, que contratou, ti- ferá prefo,até que pague, fem embargo da

'nha tanta fazenda fua,por que os crédores ceífaó,.que. queria fazer. . .
bem podiaó dl:ar feguros de [eu paga- 3 E fendo muitos crédores, e que.
nlento; e por lhe fobrevir algum cafo, rendo huns dar o dito efpaço ao devedor,
dainno, ou perda fem culpa fua, por onde e'os o/tros nao , mas que todavia dê logo
fua fazenda foífe diminuida, 0lltperdida, Iugaw10s bens, ou feja prefo , eíl:ará oJ ul...
naó pode pagar. Ou fe o devéàor logo gador por aquella parte,a que mais for de.
110 contrato da obrigaçaõ por qualquer vido; .e'eífa confirmará. E ainda que de
maneira que for feito, declarou aos cré. huma parte feja hum fó crédor , e d'outra
dores que n.aõ tinha fa;zenda, ou que· a fej~õ mu~tos, fe áquelle fó for m~is devi· .
tinha obrigada a outras peífoas; porque do, que a todos os outros, eífe fó pr~vale.

'tem cada hum deíl:es caros poderá fazer cerá [obre os outros todos, de maneira que .
ceífaõ. E quando affi a fizer nos cafos, em fe naõ tenha refpeito ao numero dos .cré
que diÍfemos que a pôde fazer, fe, depois dores, mas fômente á fumma, e quanti...
della' feita~ houver ,outros bens de llGVO,: dade da 'divida. Porêm fendo o numero
ferá obrigado por eIles ádivida, com tanto· .dos crédores, e a fumma, e quantidade,
que lhe fiquem' tantos bens, com que ra-. d~s 4ividas toda igual,prevalecerá a parte,
zoadamente fe poífa manter fegundo feu que outorga fer dado o efeaço de cinc.o,
eflado; e condiçaõ , em maneira que naõ almos, por fer mais piadofa. Se porêm
pe.reça de fome fegundo arbítrio de bom a menor parte dos crédores fentir que' ~
Juiz. . concordia da, mayor parte h .fundada em

~..I E o que dér lugar aos bens, decla- algum evidente ~ngano,oumalicia,poderá
ra-lof-ha todos-por efcripto,feito e affigna- proteflar ;. e fe 'guardará o que diífemos,
do por fua máõ, fe fouber e[crever, e fe-· no Titulo: Quando poderáô appellar dos
naó fouber, mande-os efcrever a outrem, a/los, que fefazem./ora do Juizo. .
e elle affigne o efcripto por fua maó ; ou 4'E no cafo, onde todos os crédore~ 1

mande faz'er Inventario delles a hum Ta- fe acordaífem,que O devedor houveífe ef.
baIliaó publico, ou E.fcrivaõ, que faça fé, paç\. d~ Q~nco annos para pagar todas as

, de como declarou eiTes bens todos,que ao dividas, ferá elle obrigado aceita-lo, ainda·:
tal tempo tinha, no efcripto conteúdos, que naõ queira; porque. efla eIeiçaõ de
affinnando naó ter mais: 6 qual Inven- cinco annos, ou dar lugar aos bens he
tario ferá a.ffignado pela parte. E affi de- outorgada ~os,.crédores; e pois elles ef..
clarará todas a~ dividas, que deve, e lhe colhem que o devedor haja o dito erpaço
devem;e as peífoas,a que elle decl~rar que _ de cinco annos, naô o poderá recufar o
deve, [eráó citadas para a dita ceífaó; e <> devedor. o

rol [erá aprefentado ~m Juizo ao Juiz" a ) E em todo o cafo, onde o devedor
qúe o conhecim~nto pertencer, em modo. quizer fazer celfaõ, e algum 'crédor r~
Cjuedepois, fe fe.puder l).1oíl:l~ar que elle.a ~ querer, que o. prendaõ., ferá logo' prefo.

I e{fe tempo tinha outros bens, .áleJIl dos E fe~o ,pre(<;>, fe. liquidará; fe. a pôde fa·
que Bcç]arbu no efcripio, úaõ póifa gozar ~zer, 01.\ naõ~
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;.& Livro quarto das Ordenaçoés, Tit. 74·, is ..- .
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6 E todo o que quizer dar lugar aos remos no Livro,quãI?to' ~(~l"-; os Mer';'
bens, Xará ceffilõ em Juizo, confeífando çadores". _q.ucbr __<mo . ' .
todas -as dividas, pCH' que a faz, decla· 8 E bem am. haõ poderáõ fazer cef..
rando, e n10flrando todos os bens,' que a f.1Õ· de fells bens os que fe acoutarem nas
e{[e tempo tiv:er. E fómente lhe ficaráõ caras dos Fidalgos nos Lugares,onde'Nós
os vdHdos ,que a e{fe tempo tiver ve~ elHvermos em pe{foa, e na Cidade de
fl:idos, com tanto que naó fejaõ de muito Li{boa; por nao ferem demandados por
grande valia, por que alguns crédores pot: filas dividas,naõ acodindo ás titaçoés,que
~aó haver pagamento de fuas dividas. lhes por ilfo forem feitas, fegundo mais.
E fe for duvida, fe faó de grande va· largamente diremo no quinto Li vr.o 110·

lia, ou naó, ficará em arbitrio do J uI.. Titulo: Que os Fidalgos, e Prelados naó
gador. ,r acolhaô ma!feitores.
: -; E declaramos' tudo iA:o, que dito 9 Nem poderá fazer ceífaó o que
he, naó haver lugar, onde for quereládo alheou feus bens,depois de fel' condemna..
d'algum, ali lhe for provado, poíl:o.que fe do, em prejuizo do vencedor, como dilfe..
nàõ queréle, que he bulraó , e inliçador; mos no Titulo: Das execuçols, queJe la...
porque, ai~da q~,e fuas ?ividas defc~en~a? zem geralmente pelas Se7Zte~5as. ,.I

de coufa CIVel; Ja eífe clvel he con rtido. .' I o Nem outro-fi poderao fazer ceífao
. em crime, pois he culpado de bulr ; ,e no{fos d edores por as dividas, que nos

por tanto lhe naó valerá aceít1õ: nem deverem;como di{femos no Titulo: Dos
aos Mercadores,que quebrarem, corrio di- 9ue podemJer preJos por dividas civeis•

c

c

r

•

Qando valerá a óhrigaça5 feita peio que r}lá preJo.
•

SEndo algum homem prefo fem mail· o contrato, comg Ce o fize.ífe folto. E iílo
dado, nem auétori'dade.deJuíliça, e naó haverá lugar no que' for prefo fobre "

. pofl:o em carcere privado;naõ fe po· fua homenagem em fua cafa,ou pelaViUa;
derá obrigar ao que o prehdeo, nem ao porq poderá contratar,conlO fe folfe falto.
que o mandou prender, nem a outra pef· 1 E em todo o cafo, .onde o Senhor
{oâ alguma; e (e o fizer, naó valha, nem de alguma jurifdiçaó mandar llella pren~

.r~nha effeit~ e fendo prefo por auétori.. der alguem,naõ poderá o prefo,em quanto,
dade de J ufriça enl cadê'a, ou Caíl:el1o , o for, fazer obrigaçaõ, nem contràto, que
fe elle quizer fazer obrigaçaô,ou contrato feja em proveito do dito Senhor da jurif.-
á peífoa,por cujo requerimento foi prefo; cliçaõ; e fazendo-o, feja o contrato ne~

() tal contrato, ou obrigaçaõ, naõ valerá;- nhum, poílo que feja feito por auélori~

falvo,fendo abi prefenteoJuiz,que o m·an- dade deJufi:iça•
dou prender, ou conhecer de feu feito: o 2. E todo o prefo poderá fazer obri~

qual fe informará de fua prifaó;r é f< foi gaçaó, e qualquer contrato com quem lhe
prefo juílamente; e fe com razaõ quer fa- aprouver; e valerá,como valeria,fazendo-o
:ter o contrato: e confornle a ilfo lhe dará folto) com tanto que o naó faça nos caCos
fua auétoridade,ou llaõ;e dando-ll~a valerá defefos neíla Ordenaçaõ~ .
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UL- -O LXXV.

LXXVI.
'. Dos que podem ftr prejos por dividas civeis, ou crimes.

POr divida alguma'civ~l privada, alguem fel' prefo, antes de condemnado
.: . . _defcendente de contrato, ou r po~ fentença definitiva,que pa{fe em cou'" ~'l

. '. quafi contrato,em que o devedor fa Julgada, pofl:o que naó tenha, por onde·
n~õ t~nha commettid'.l malícia, naô devé- pague; falv9,fendo fufpeitÜ' de fug~,como.
: - ~ ~ -.:. - --. f . .' di{femos
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~/~"'fb.~~''Fi1"'I~'dem fer pr~1os por 'dividas cíveis,' ou crimes.. 55)

ijiífemós no 'iNt'ceir ~ivro,. Tit o: Do mandar prender, levando-o logo á pdfaG
R'co, que'he obrigado atisda nJuizo. publica; e requeira ao Juiz,que n1ande pô~

t~( E oJulgador,que o cOn'l ario ~zer, pague nelle boa guarda, contando-lhe a caufa"
".\W I ' d:' dous mi reis, ameta e para quem o ac- por que o prendeo.E fe o retiver por mais

cufar, e a outra para os 'Captivos. de vinte quatro horas em outro lugar, [enl
I E fendo, o devedor condemnado o levar á prifaó do Concelho, incorrerá 11{l

por fent€)nça, que paire em coufa julgada, pena dos que fazem carcere privado.
faça-fe ex~cuçaó em f~us .bens. E naó lh~ 4 E quando a divida for no{fa , ainda
achando bens, que banem para a condem. que defcenda de caufa civel, affi como de
naçaó, feja prefo, e releúdo na c'adêa, até· contrato, ou quaíi contrato, poderá o dé·
que pague. Porêm, dando lugar aos bens vedor fer prefo, até que pague da cadêa;
na fórma,que por Direito deve,ferá fólto, e neRe cafo naó lerá falto; pofio que faça
como Ce contêm no Titulo: Dos que la- ceífaó dos bens. E iRo fe' n~ó entender~
zem cejJa'Ó de bens. E fendo a divida até nos que- 'deverem dizimas das Sentenças;
vinte mil reis, e o devedor houver feis " porque efies naó feráó prefos por elIas.
'mezes, que eíl:á prefo na cadêa, ferá folto, ' 5 E fe a divida defeender de ni~lefi

fcm dar fiança. E fe dentro em hum anno 'Çio, pu quaíi ~aleficio, em que alguem
nao pagal~,tornaráa fer prefo. E ganhando feja londemnado , deve indiftjnél:alnente
no dito anno alguma coufa, poderá o crê.. fer prefo, até que pague da cadêa. Por
dor fazer nella execuçao. tanto fe foffe alguma coufa pófia em, guar-

2 E fe o devedotprometter ao cré. da, e clepofito, e ,o Depoíitario recufaífe
dor, pagar-lhe a certo tempo, e naó lhe entrega-la ao Senhor fem jufia, e legitima
pagando, que feja prefo, até que pague; razaó, u ufaífe della fem vontade ex-

'<fe nao pagai" ao tempo, que fe obrigou, preira do Senhor, deve fer prefo, até que ,
deve fer prefo por mandado de JulHça, da cadêa entregue a coufa; e pague o
fendo para iffà requerido; pof1:o qalIegue, damno,que nella fez,por uf:1r della contra
e moftre que tem bens,por onde pague~ vontade de [eu dono. E naó ferá folto r
. J E concertando-fe O crédor, e o de- pofto que dê fia,dores; nem poderá ,dar}u-
vedor, que,naõ paga~d"o a divida a tem~o g~r aos c.~ns; E fend? delle querelad~ em
certo, o poira o" credor por fua propna forma <ltVida, havera a pena de bulrao, e
-aué1:or-idade prender, tal convença naó va- enliça"dor.
lha, nem poífa o crédor por virtude della ' 6 Porêm as mulheres naó feráõ pre
-prender feu devedor; mas requeira aJu.. fas por dividas civeis,pofto que fejao coil..
fl:iça, a qüal, viGa a convença, o mande demnadas por fentença, fah/o fendo mu
"Prender, po!l.o que alIegue ., .e próve que lheres folteiras publicas; porque dlas taes
tem bens,por o'nde pague. Porêm,fe o crê. poderáõ fer prefas por dividas civeis,
'dor achar feu" devedo,r fugindo, ou que· naó fendo alugueres de veftidos, e joyas,
rendo fugir, por lhe naõ pagar, e naó pu- que alugao na Cidade de Liíboa; por
der haver copia do Juiz para o mandar que pelos ditos alugueres. naó feráo pre
-prender; el1e por fi o poderá prender, ou -L{ts.

1 E e,m
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TI TU LO.

"

Dos que pódem Jer recommenà4dos na caáêa.

El\{ todo O caío, onde aIguem for criptura-. E naó ch~gand() a dita quantia,
,I prefo ju!l:amertte, quer por caufa "deve fazer certo da d~vida por teGemu

civel, quer crime, poderá fel' re- nhas, até dous dias peremptoriament;e. E
commelldado na cadêa por qúalquer di- naó mo{l91ndo a divida por efcriptura,oLt
vida, p.o!l:i> 'que deftenda de feito civel", t'eRemurÍhas, naó deve.t? prefo ter reteúdo

o' , com ~tahtQ que o crédor moRre logo a n na cadêa pelo dito embargo. ~ Nem po
divida por ~fcriptura'publica, quando a 'derá outro-li fer ret~údo pOi,pena de.fàn
'~uarúía for tal-, eril que Ce, .re eira a e~ 'gue 1oU.de arrancamentOd

- Liv. IV.' . 1-1 2
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Das CompelzJaçoes.
., .

C OmpenCaçaó1quer dizer defcon: femelhante modo de força, roubo, ou fur...
to de huma divida a outra; e fOl to; porque entaó fe"fará Compenfaça5 de
introduzida com razaó, e eq'ui- puma quantidade a outra, em quanto 'all}

dade; porque mais razaõ he naó pagar al- bas concorrerem.
gum o que deve, Ce lhe outro tanto he de- . } N enl haverá lugar, quando a al
vido, que paga-Io,e depois repeti-lo, como guma peíToa forem devidos' alimentos. ,
coura, que naó era devIda. E a CQmpen- pofio que coníifiaó em quantidade, quer
C1çaõ ha lugar,affi na auçaó real, como na por contrato, quer por tefiamento, ou por
pelfoal,com tanto que {e alIégue d quan; outro qualquer nl0do; porque a divida dos
tida.de a quantidade. E. 'Juantidad quer alimentos he taó favoravel, que naó foifre
dizer., couG'l, que conGfle em conto, am ,(er-Ihe oppófia Compenfaçaó de outra di
como he o dinheiro; ou em pefo: a{fi co- vida, ainda que feja de quantidade.
nlO cera; -ou em medida, affi como· azeite, . 4 Outro-fi,naó haverá lugar, 'Juando .
e.outros femelhantes.E por t~nto, Ce hunl a divida,de que fe fazComp,11faça6be ill
homem he obrigado, e deved1 a outro certa, e a divida principalmente deman-

• em certa quantidade de din1leito, cera, dada he liquida, certa, e c1ára , por confif
azeite, ou d'outras femelh~ntes c'oufas, ° faó da parte, ou por outra alguma próva fI .

quallbe he devedor em outro ~anto, mais, a eIla dada; porque nefle cafo naú fé deve
.ou menos, de[conte-{e huma divida pela fa~er Compenfaçaõ da divida da quanti
outra, em quanto ambas concorrerem; e dade in~erta,e naó liquida, á que he certa; ,,_
eP1 a nlayoria fique falva a divfa áquel- falvo, {e o que allegar a Compenfaçaõ , (e
le, a que mais for devido. . . "" . obrigar prova-Ia até nove dias perempto-

I E fe algum demandar certa quand- riamente. E em outra maneira uaó 'lhe
dade, que tenha dad'a em guarda, e depo- ferá recebida a tal Compenfaçaõ. .
fitô, e ° outro dilfer que o outro lhe deve 3 E bem am, quando alguma divida
outra tanta' por outro algum titulo, que de quantidade for devida a Nós, ou a at..
n'aó for femelhante, naõ- h~verá .lugar a guma Cidade, ou Villa, naQ haverá lugar
Compenfaçaô; mas ene {erá obrigado a a Compenfaçaó, {alvo nos cafos, que fe
lhe entregar tudo aquillo, que lhe deu em acharem por Direito, que Ce póde pôr
guarda, e ficar-Ihe-ha fillvo. todo o [eu Compenfaçaõ á divida,que he devida a aI
direito, ácerca do ~e.lhe dle dever de guma Cidade, ou Villa.
qualquer outra obrigaçaõ ; porque ~ c9P- 6 E {e em cada hUll1 dos ditos ca[os-
trato da guarda, e depoíito he de tal 1'1a- efpeciaes, em que fe naó recebe Com:'
tureza, que naó admitte Compenfaçao ai- penfaçaõ,for oppófia Compenfaçaó de al
guma de cafo, qtre náó fe}.a· privilegiado gllm outro cafo efpecial, far·fe-ha de hum
como eIle. - caro a o.utro, affi como, fe folfe demanda-

2 Em todo cato de força, roubo, fur- da quantidade póíla em guarda, e depo
to, ou qualquer outro [enlelhaI1te,por que fito, que he cafo privilegiado, e f<?{fe aI
alguma quantidade alheya tQ{fe a poder. legada CompenCaçaade outra quantidade
d'algum por alguma arte.de e.I?gano, nao roubada,ou forçada; porque entaó deve-fe
háverá lugar a Compenfi1çaó. Ce o dono fazer Compenfaçaõ de huma a outra. E
demandar eíra q~antidade, naoJfe lhe po- o me[mo ferá em outros femelhalltes ca"
derá oppÔ"l.~ Compenfaçaó de qu~lquer ou.. ~ {os privilegiados... -
tra, em ql~e eIle feja obrigadq ;por qual· 7 Pofto que a Compenfaçaó haja fó",
quer titulo; ralv~, 1~ elle for ~br.igado p<?f menJç,.hl ~ de qua!ltidade .~ quantidadci
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~ naó de huma e 'e,a outra ual ef- embarg~ que pateg.a Cer prirtcipaln1entc
pede he a coufa, i .fe naó COituma dar devida a dita efpe~i . por quanto, fendo a
por COnt~l,pefo, e media ,como he hum efl:imaçaõ della olhida pelas partes, OQ

cavallo, hum efcravo, hum Livro,e outras feita condemna~ó delIa, já a efpecie he
eoufas femeIhantes), Ce hum homem de· convertida em quantidade.
veffe geralmente a Qutro hum efcravo,ou 8 E ali fe fará, quando certa efpecie
llum cavalIo , naó declarando mais hum folfe devida de huma parte a outra,affi co
que outro, e·m o qual caCo feria obrigado mo hum efctavo certo, e nomeado, cavaI.
pagar-lhe hum efcravo, ou hum çavallo lo, ou Livro; e a dita certa efpeeie naõ pu..
communal , que naó folfe ·muito vil, nem deiTe fer havida, pelo que he devida a ver·
avantejado, ou rua verdadeir.a eílimaçaõ, cadeira efiimaçaõ della. E feita a eílima
çoncertando-{e as partes de fe pagar a dita çaó, licitamente Ce poderá a ella oppôr, tl

eíl:imaçaó, ou fendo affi julgado por fen- fazer COt11penCaçaõ d'outra tanta quanti•
. tença, bem fe poderá a el1a oppôr, e fazer dade , ou mayor , ou mais pequena, enl
COlflpenfaçaó de outra quantidade, fém quanto huma concorrer com a outra.

•

•

Das Préftripçoés.

SE alguma petroa tor obrigada a oti- 2 E te ~quelle; a q~e for a coufa,; Otl

tra em alguma certa. coufa, ou quan~ .quandd e devida,for menor de quatorze
tidade,por razaõ de algun1 contrato, anI1os, m( correrá contra dle o <dito teIl1<J

ou quafi contrato, poderá fer d€I11and~do po, até qUê tenha idade de quatorze an- ~
a.té trinta ann05, contados do dia,que elfa nos cumprid05!E tanto que chegar a elIa;
co,uía, ou quantidade haja de ter paga, em correrá cOIitra elIe. E pofio que o dito
diante. E palfados os ditos trinta amos., tempo corra contra o mayor de quatorze
naõ poderá fer mais dema~dado por effa annos, e menor de vinte ciuc<;>; po.derÁ
coufa, ou quantidade; por quanto por a elle pedi~',"eíl:ituiçaõ contra fU.a Pégligen...
n,egligencia, que a parte teve de naõ de- da, que1('éve ~m naõ denlandar dentro do
mandar em tanto tempo fua coufa, ou di.. dito tempo,. até chegar a idade de vinte
vida, havemos por bem, que feja prefcri- cinco annos; com tanto qu~ do tempo,
pta a auçaó; que tinha para demandar. que elle chegar a idade c:k v~nte cinco all"
Porêm eG:a Ley, naó haverá lugar nos de· nos, até quatro annos cumpriaos , em que
vedares, que tiverem má fé; porque eaes fará vinte nove annos , a peça, é impétre..
taes naô poderáõ prefcrever por tempo al- E pedida, e irnpetráda a teftituiçaó, 'pr..
gum, por fe naó dar occaGaó de pe.ccar, derá haver,e cobrar tod~ fua. divida, COmo
tendo o alheyo .individamente. fe nunca o dito tempo de trinta annos

I Ppré,fe a dita prefcripçaõ foi intérrô· correffe contra eIle•
.p~d~ por citaçaó feita ao devedor [obre e{f: '.:} ~ quanto ao~ bens ?brigados a ou
dlVlda,ou por outro qualquer modo, porq Uem em geral,ou ·em e{pecla}, te guarde o
por Direito deva fer interrópida, começa- que temos dito no Titulo: Quando a cOl1a
.rá outra vez de novo correi' o dito tempO. obrigada he vendida, ou alheada.

,~

I
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.LXXX.oULT I,r
Dos Te.flamentos, e em que jórma fe faráô.{t · Cotl.t"

num·l.

e que fejno mayores .de quatorze annos,
oe maneira que 'com o ,rabàlliaõ , que fi
zer o Teílamento,fejao reis l'efiemunhas.
O qual Teíl:amento o Taballiaõ efcre.
verá nas N6tas ; e ferá ~ffignadopelas di...

ta•

Uerendo alguma peífoa fazer Te
{lamento -aberto por Taballiaó
publico, pode-Io-ha fazer, com
tanto que tenha cinco TeIle-

.munhas varoés livres, ou ti por liVl:es,
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62 Livro .quarto das Ordenaçoes) Tit. ~ -'
tas'tdlemunha~, e' peio Te~ador , fe fOll- E ~encL. od:s as f~ ,.wf~riptas, em ma•.
ber, e PUd(f affignar, ~e.-!lao {ahendo, ou neIra que nao pofTa ·~t o mftrumento da

... '. _ laó'pod<:ndo, affignan~' ',_ .7~elle hüma das approvaça~ , ou Q come,;ur a fazer em aI
te1l:emunhas, a qual logo dirá ao pé do guma das folbas ·do Tefiamento, ent'aó
fignaJ, que affigna por mandado do Te- poriem q~a1.querparte dQ Tefiameilto o
ftader, por eIle naô {aber, ou naó po,:, {eu lignal pljb~ico. E. no ii~arumento, que
<fer affignar. E tal Teítamento. ferá nril1e, fizer de approvaçaó' em outra f<;>lha, em
e valiofo. que efieja em volto, ou colido o TeRa
, I E querendo o Teft~dor fazer T.e- mento, declarará, com~ nelIe .fic~ o,Jeu
fiamento çerrado, o 'poderá, fa;zer defta úgnal pu~Iico~ por naó ter folha limpa em
maneira, ~is gue dcrever, ou nlandar qu: conl.eça~e~ .infirumen~.?...~e app.rova
ef€rever feH Teftamento ,. em· ue declare çao ,. de maneIra que fe ..nao pofTa tirar o

a vontad.e () a 'ICTI'lara·,nao fendo e cri to Te!l:amen~~verdadeiro 'do inRru~ei1to de
or rua .ma.õ ; p9rque, fendo ercripto por appr9vaçaó, e me,tter outro falfaniente

.rua maó, abaíhlrá, ainda 'que l1aó (eja'por fabricado em feu lugar.E o Taballiaõ,que
ene a~Jgna"~o~.E riaõ fabendo affigrlft'fe.rá d'Qutra m:neira li~e; o infir.umento de
affignado pela pelfoa, que lho efcr~,er, é approvaçaQ, perdera o Q,(fiCIO.
ferá cerrado, e coGdo, e eIle Tefiaoor o, } E fe o Tefiamento for feito pelo
entregará ao Taballiao perante cinco te- Teflador, ou por outra pefToa privada, t?
~emunhas, va~oés livre~., ou h~vklos por na.õ tiver infirument~ publico .de .appt~O

taes, e mayores de quatorze 'annos; e {Jer- vaçaó nas cofias, nem for feito por Ti
ante ell:as lhe' perguntará o T'aba ia9le he balliaó, e{fe Tefiador, por cuja inaó fUr
aquelle o feu Tefi'amento, e ;.0 ha por . feito, ou affignado O T'efiamel1to, e b~m
hom, firm,e, e vaJioto s e diier~do que fi, ~ffi qualquer outra peífoa, por c.uja maó
fará logo em. prefença· das tdlemunhas o for feito, e affignado , feja havi-do em 1u
infirumento 'da' approva(j'aõ nas cofias do gar de Taballiaõ, de m·aneira que com

"proprio Tetl:amento) declarando como o ~fTe Tefiador, por Cuja mno for feito) ou
TeIlador lho entreg~u, e 'O houye por [eu, com a pelfoa priva:da, que o fiz'er, 'Ou ar..
bom " e' firme: no qual infirume !,to de ap:. ilgnar, .feja9 fei~ tefiemunhas: as 'quaes te
provaçaó affignaráõ t,od~s as ClhCO tefie- munhas affignaráó no 'Te~amel1to;fendo
munhas J ~ o.TeClador, (e roubeI' , ou pu- primeil~o lido perante dIas; e feráó varoés
~f affignar. ~ na.õ fabendp., ou naó po-- ,mayores de quatorze armos; e livres, ou
dendo, affi~narfipor eIle huma das Te~e- tidos por taes. E nefie cafo, quando for
'nlUnhas , declarando ao pé do fignal, que feito pelo Tdlador, ou por outra pefToa
.a(figna por mflnda~o.do Terrador, por elle privada fem ipfirumepto publico nas co-,
IÚÚ faber, ou naó .poder aíHgn.ar; e de ou- nas, deve tal Teílaménto fel' publicado
tra .maneira naó Jt;rá valiofo o TeRamen- depois da mor~e do Teflador por auao
to. E ifto fem embarg? de. Gualquer co- ridade de. Jufliça, citando as partes; a
fh,Jme, que em cOI:ttrario haja em algum. 'que pertencer, fegundo fôrma de Direito.
~ugar, ou Lugares: e. o T,\balliap, 'Jue..1i- . 4 E poderá o Tefiad~r ao temp~ 'de
z~r infirumellto ~e approvaçaõ d'alg~~m fua mort~ fazer ';f~ftamentó por palavra,
Teflamen~ó ,. ou codiciHo, (em o fazer af.. ou ordenar 'de. reus beris .p·or alguma ma-o
fignar pelas tefiemllnhas nelle nomeadas, neira, náó' fazendo' difTo efcriptura al
e pelo:Te~ador,. perderá o Officio; e o in- guma., E ne~e c~fo man,damos .ql.le va...
firumento.de approy~çaQ fed nenhum. lha o Te~amento' 'com {eis tefiemunhas;

2 E por fe ev:it~rem as falfidades,que no qual nurnero. feráó contadas, affi as
fe p~deriaó fazer nos Tefiamentos, maÍ1~ f mulheí-e:s,' cdmo o's homens, por fer feito·
dan~os.:ao Taballiaõ, que o inílrumento de . ao tempo da morte. P.orêm, convaleL:
.appro~~ç~9 fizer, o filça , ou c?mece ,elTI. cendo ó Tefiado,r d'.l.~ita doença, o 'tal
part~ <;l,alguma ,das folhas, em que. al- Tefiamento fcrá .nullo., ~ de'. nenh\l.nJ-
:g~ma parte"dó T'~~~l11e.~to {~ja e[cripto•. ' eifeito. ' ~,-
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maó,valerá o tal Te(lamento,E nao fabeI14
do efcrever,fazendo o ditoTeilamento por.
maó d'outrem,valerá o taITeG:amento,im..
petrando primeiro para ilfo nafTa licença.

6 Item, qualquer pelfoa, que por fen ..
tença for condemnada á morte natural,
naô póde fazer TeIlamento ; e fe o fizer,
naô valerá coufa alguma. E pofto que em
qualquer tempo, antes da dita condemna·.
çaó, q tenha feiro, tanto que for condem~
nado, logo o tal Teflamento perde toda
fila v+~tude; e he por Direito de nenhum
vigof, aili como fe nunca -Eofie feito; por..i
que acondemnaçaõ o faz fervo da pena,
em que he eondemnado; e por confe...
guinte-he privado de todos os aétos civeis,
que requerem auétoridade do Direito Ci~

vil, aro 'como he o Teftamento. E pelo
co.nfegu~_. e os bens dos taes condcmna
dos venl feus herdeiros, ou a Nós; fe:. "l

gundo nofTas Orderiaço.és, e difpoftçaó de
Direito. Porêm, confiderando Nós ácerca.
diflo, por nos parecer coufa muito grave;
e em alg ma maneira contra a humanida..
de, po I ue a pena corporal por qualquer
deliét<iqhe feja dada, he para aJu{l;iça fa.
tisfaétoria, e para o bem da alma nao deve
haver tanto lugar, que o que cada hurn
pára falvaçaó della, e ~m~tliô de fuas
culpas ante nofTo Senhor; póde fazer de
feus bens, lhe feja em todo tolhido (poito
que por ali fel' á morte condemnado, por
fervo da pena deva fel' havido ), por eG:e
refpeito, e principalmente pelo havermos
por ferviço de Deos, e bem de muitas aI..
mas, cujos corpo.$ porJufli~a padecem,
queremos que quaefquer pefToas, que por
JuO:iça houverem de padecer,poífaó fazer
feus Teftamentos, para em elles íómente.
tomarem fuas terças, e difpôrem dellas, di..
{hibuindo-as em tiJ;ar captivos , cafar 01'''

faás, fazer eírnolas aos Hofpitaes, mandar.
dizer ~ilfas,e para concerto,e refazlméto
dos MoG:eiros, e Igrejas. E em outras aI...
gumas cóuCas, e defpefas.naó poderáó di~

flribuir aS ditas terças. ''io naó ha..
verá lugar nos.<1. fore condemnados por
crime de herefial traiçaQ, ou fodomia.

TITU~

1

U'L·O
r

D:lS pr:ffoas , a que lla'Ó_he permittido faze

.,

l, . ~

O Varaó menor de quatorze an..
nos,ou a femea, menor de doze,
naó pódem fazer Teílamento j

nem o furiofo. Porêm, fe naó tiver o fu
ror,çontinuo, mas POr luas, ou dilucidos
intervallos, valerá o Teilamento, que fez,
ef1:ando quieto, e fóra do furor; conílando
difTo claramente; como tambem valerá o
Teílamento,que antes do furor tiver feito.
E iílo, que dizemos do furiofo , fe enten
derá tambem no que nafceo mentecapto,
ou que veyo a carecer de juizo por doen
ça, ou qualquer outra maneira.

'I E fe o que eilá em continuo furor
fem intervaI1o,e remifTaó alguma,fizer feu
Teílameuto taó ordenado, como o faria
hum homem de perfeito juizo, naó valerá
por ifTo o tal Teftamento.

2 E fe o que tem dilucidos interval..
los fizer feu Teílamento, e fe duvidar, fe
o fez eftando em feu perfeito juizo, de
ve-fe confiderar a qualidade da difpofi.
ça5, e Teftamento; porque, fe o que nelle
fe difpôem; be taó razoado, e feito com
taó boa ordem; como o fizéra hum ho.;;
mem de faó juizo, deve-fe prefurriir, e
crer que no tempo, que o fez, eG:ava em
[eu perfeito juizo. E fendo feito em outro
modo, fe prefumirá o contrario.
. J Item; naó póde fazer TeG:amento

. o filho familias, que he aquelle; que eílá
debaixo do poder de feu pay; e iG:o de
qualquer idade qfeja,poílo que o pay lho
permitta, e confinta. Porêm dos bens ca...
flrenfes,ou quafi caftréfes,poderá livremé..
te difpôr,e fazer Teftamento,ainda qo pay
lho naó conlinta, tendo idade legitima.

4 ltem, o Herege; ou Apoitata naó
póde fazer Teflamento., nem o ,efcravo ,
nenl o Religiofo profeíro , nem ~ prodigo,
a que he defefa ; e tolhida a adminHhaçaó '
de íeüs bés,nem outros femelhátes a eftes.

5 Ite~, naó póde fazer Teftamento
-o mudo, e furdo de nacença ; mas os que
ouvem, e falIaó com difficuldade poderáó
fazer Tdl:amento~ E fe o 'que, por algunl
caro, ou doença fe totnou mudo,.e furdo,~

fouber efcrever,e fizer Teitamento por (ua
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Quando no tEV mellt ,poy na~ faz 'mença5 do filho, óu ofilho _do pay , e (1
ôem jômente da terça.

. '

SE o pay, ou mãy fi~erem tefiament<?, r.ada;e que be legitima, e fufficiente para o
. e fabendo que tem filhos, ou filhas, filho por ella p~der fer desherdado : a qual

tomarem a terça de [eus bens, e a provada, ficará o tefl:amento bom,e valia-
deixàrem a quem lhes aprouver,ou'a man- fo; e o herdeiro inHituído haverá eífaJ1e
darem difhibuir depois de fuas mortes'1 rança, que lhe foi deixada, fem outro em
como for fua vontade, pofio que ,ITO tefia- bargo. E naó provando elle a caufa da
menta naó fejaó, os filhos expreífamente eesherdaçaõ fer verdadeira, e legitima,
infl:ituldos, ou desherdados, mandamos ficará o tefl:amento nenhum, e haverá ~

que tal teftamento valha, e tenha efeito; filho toda a herança do pay, ou mãy, fe a
por qLianto pois tomou a terça de '[eus quizer haver; ,porêm pagará os legados
bens no tefiametl.to, e Cabia que tinJaa fi- eonteúdos no tefl:amento pelo modo fb
lilOS, parece que as, duas partes qui~ dei.. bredito.
xar aos filhos, e os infl:itulo nellas, pofia " 3 Porêm)fe o pay,ou mãy ao tempo;
que dellas naó faça exprdfa mençaõ; e affi que fez tefl:amento tinha algum filho legi
devem fer havidos por infiituldos herdei.. timo, e creu do que era morto, naó, fez
ros ,como {e expreifamente o foífem enl delle mençaó no tefiamento, mas difpôs,
favor .do tefiament6. e ordenou de todos feus bens, e fazenda,

I. E difpon~o o pay, ou n .. em feu iníl:ituindo outro herdeiro, em tal cafo, o
".:.._- ' "tefiamellto de todos [eus hens;"é azenda, téfiamento ferá nenhum" naó fónlente ,4l

(", naó fazendo mençaó de {eu filho legitimo; quanto á intlituiçaó, mas tambem quanto,
fabendo que o tinha, ou desherdando..o, aos legados uelle conteúdos.'
llaõ declarando a cau{a legitima,por qúe o '4. E tudo o qu~ acim>a dito he , quan~
clesherda, tal teftamento he PO{ Direito' (lo' o pay morre deixando filhos, have.rá:
nenhum, e de nenhum vigor, quª~o á in..;, lugar, quando' faz teftamento, e' morre'
ftituisaõ, ou desherdaçaó nelle fei 1t ; mas· fem filhos, e lhe ficaõ netos, ou outros-,
os legados conteúdos no dito te{l:anlento defcendentes. E affi mefmo haverá lugar~'

.. feráõ em todo cafo firmes, e valiofos, enl quando o filho, ou neto, ou outro def..
qua~to abra~e[1l terça do Teftador, affi, cendente fallecer, e, ~zer tefl:an:ento em

. e tao cumpqdamente, como fe o tefta- cada huma das maneIras fobredItas, fem
ment~ foffe bom, e valiofo por Direit·o. deixar defcendeptes, e tiver pay, mãy,,·

. 2 E declarando o pay, ou rnãy em, ou outros afcendentes.
f.eu teftamento a caura, ou razaô, por que' 5 Outro-fi, fe o pay 7 ou mãy 'ao'
desherda {eu filho legitimo, (e o herd,eiro tempo do te{lamento naó tinha filho Ie.

. inftituido no teflamento quizer haver a gitimo, e depois lhe fobreveyo, ou o
herança, que nelle lhe fpi deixada, deve de. tinha-, e naó era diffo fabedor, e he vivo
n~ceffidadeprovar a caufa,e razãÕ,por que ao tempo da morte do pay, ou mãy , affi o
o filho foi desherdado, fer verdadeira, fe-., tefi:amento,como os legados nelle. ç.onteú
gundo no te{l:amento foi expreífa, e decla.. dos faó nenhuns, e de nenhuin vigor.,'
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Dos tfjlamentos dos' Soldados, e pifoas; que morrem na guerra.
. .

P"Elos trabalhos, e pel"igos da vida,a Direito muitos privilegias, principalmete'
- , qu~~s.~ '.'~ados fe offer.ecem por, na'difpoGçaó de fuas ultimas vontades. O'

. a defellfaõ~~ confervaçaõ da Re-:' que 'netles noifos:Reynos muito mais deve
pubhca, com ra~q.õfe lh~s 'concedem po.rJ haver luga, por o muito f~rvi<;o, que 'á:

r ' ?I ..' Deos
.1



,
~

(/• , I• ...,. "• .

. ~

'-

'"r

-'''''...

. .
Do. tejlan7. n~os dos Solda os J e p.effôas, que 1110rre11í na gue~ra. 65

, D. ós N, -,irQ - en 1 r, era Nós fazem nas' couber. Porênl, fe os bens-~ailrenfe~ nar;.
I . c?ntinuas guerra' e,tm muitas Provin-:-' báftalfem para paga~ento das dividas fei.
~ " . ~l~S. ?e .Afia, e.A ' "temos c~m os ini· ~as na guerra,oll os ou -ros bens ~a~ ~aftren.
f: ri' mIgas da no{fa Sal ta Fe ~athohca. fes para pagame (las outras dIVIdas, e

, I Por tanto, poílo que por Direito o herdeiro de Htt s dos bens naô quizdfe
elleja introduzido que nenhum filho fa- aceitar áherança,.o outro herdeiro dos o{t~
milias PO{fc1 fazer teílamento, ainda que tros bens, que ~ceitar, ferá obrigado pagar'
lho feu pay confinta ;' o filho familias, que todas as dividas, ou deixar todos os ben$ :
Soldado for, poderá livremente teftar dos .aos crédores, para por eIles fe p4lgarem. ,
bens,., caf.l:renfes, ou quaG caíhenfes. E iílo 5 Os Soldados, 'luando vaõ em fuas
fe entenderá daquelles Soldados, que tem Companhras para,a guçrra,ou eilaô no Ar
legitima idade de, quatorze annos para fa- r~yal, Ródem fazer lêu "tefiamento com
,zer teftaménto; porqu~ Ce algum menor duas teftc:munhas fómente, homens, ou
de quatorze annos, folfe Soldado, ou ti.:. mulheres,por que fe próye,como lhe hou
ve{fe na milícia algum Officio, ou digni- viraõ o que difpuféraó, ou lho viraó efcre.
dade , p~õ poderia por ilfo teGar.. ver, cdm tanto .,. que ~s ~i~as teftemunh~s

,'2.. E. fendo e~aheIIecido por ~o{fas, fejaõ chamaqas para, O' tal aélo. E efiando
~rdenaçoés,ql1eos condemnados á morte fiO cOI1Hillo da batalha,pódem fazeF tefia·
natural naó pódem fazer teílamellto, mais menta de palavra, ou por efcripto , aind",
que da terça parte de feus bens, que lhes qu~ feja no chaõ conl a efpada, ou nos ef
permittimos para certas obras pias;fe hum cudos ".. ou nas efradas ,~om o fangue das
Solqado for condemnado á morte. natural, feridas, ou em qualquer outra coufa, com
por algunl deIiéto, pod~rá fazer teílaméto . tanto queJfe próve com as ditas duas te
livremente de todos feus bens cafl:ren{~s, ftemunha~omo os.fizéraô, ainda que naó
cqmo fe condemnado naú fora, e com o fejaõ ch~adas ; mas fe achenl a cafo ao -"

f' mefmo privilegio ácerca das folernnidades, fazer dos teílamentos. . .
que fe requerem para teílar ,·que antes, da 6 E os tefiamentos, que os Soldados
fentença tinha: o que fe entenderá,quando fizerem no exercito "ou confliélo da bata-"\

FIlo o feu Capitaõ ,ou o Juiz, que a fentença lha, 'confórme ao privilegio militar, lla5
,d~.r,lhe refervar, e declarar neHa que pólfa tendo as .. ' lemnidades,qu.e o pireito no te
,difpô~" ,de {e~ls bens, e fazer teftamento.· fiameh ~'üos qnaó faô Soldados requere,

:} E fe hum Soldado inílituilf~ ,aI,;. nao teráo vigor., rnai~ que morrendo eIle~

g ue l11 por herdeit~o em huma -propriedade, na guerra, ou dentro de bum anno, depois
;9u óutra coufa , he vifto m~rrer abínteila.. de ferem .defpedidos delI <;;: ndo a defpe
do 1)0 reílant(f de fua fazenda, e fuccede~-. did-a honefta,. e neceffaria-, e n~ \ por erros,
lhe':'haâ os que lhe houvéraó de fucceder ou culpas ruas. O qual anllO í ,aõ fe eftell"
fe'naõ fizéra teílamellto , por fer concedi.;. derá aos nolfos Officiaes, que no'exercito
do por privilegio aos Soldad(;)s, que polfaõ tem Officios, aos quaes, durando a guerra?
morrer em parte com tefiamento, e em mandarmos fucceífores nos cargos; por-
parte abinteftado. 'lue os taes naú fe chamaó defpedidos.,·

.,.... E fe o Soldado il1,llituir hum por 7 ~ fe algum Soldado,que pelo privi,-
h~rdeiro de feus bens caílrenfes, e outros Jegio miht~r fez tefl:dmento,e mon"eo den.
dos bens,que naó fa5 caflrenfes,entender- tro do ,anno da milicia , p'ôs-alguma condi..' .......,
fe-ha ferem duas herat:tças. E por tanto, as çaõ a feu herdeiro, que Ce na,5 cumprio
diyidas,q fez o,Solda~o eflando na guerra, dentro do dito anno, fempre o teílamento
pagar-fe-haõ pe1:o herdeiro dos beüs ca- ' valerá, até fe a condiçaó cumprir; ou fill..
ftienfes; e as dividas feitas fôra da guerra, tando a condisaô naó valerá o tal te fia
p~gará o herd.eiro dos outros bens,que naq menta.
filô ~afi:r'enfes. E da nlefma maneira, fe fe 8 E t10 privilegio. de tdlar con6edi
develfé alguma caufa a hum Soldado,por do aos Soldados, gozaráõ Qutro-fi quaet.
r-az'iô dos bens caftrenfes·, e outra por ra- quer peífgas', . pofto qJ-l . ~o dos naõ
zaó dos naô caílrenfes, cada herdeiro co- ~ féjao, que no exercito fe ...., [ enando
brará o que por refpeito da fua heransa lhe em terra de inimigos; r s os teflamentos,
. '.. '.. -Lív. IV. ' qtl~
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que fizerem,nar> feráó válidos, f~naõ mor.. 'lezas,e ós'moradores, e [ . t i I o~ •
rendo elIes na batalha." gares d Africa, l'\~õ DO~J'én:áo do dito pri~ :..

9. 'E todo' os te 'amentos,que os S-ol- vilegi~ teílal;fe . .?lemni~ades; .q~le .
dad~.s fizerem f9ra do -rcito, ou expe- o DireIto requer t,'falvo, le 'Os SOldados dos

~~diça-~1e' confliéto da' glle a 'em fuas cafa.s, .' ditos, Pre~dios , e Fortaleza~ efHverem de .t

ou e'i'!t outrá part~;feráõfeitos' com a folé..:. .. cerco, ou em cónfli&o de b.arall ,~ , q
llidade,q o Direito requer nos t~ílame.rrto~,' em t~es cafos poderáõ fazer (eu tefl:aÍ1l'el1t' ' '
dos' que naô faô Soldados. E por tartt?, os', '. to da marieihr, que acima di([em6s , que' O "

que temqs pÓ'{1os em Preíidids', ou Farta: "pódéin faze~ 'os outros ·'-Soldados.' . '
... • •••• c. ••' .' • •
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~ . j)o~ que 'pr:o/z!~em' ~:qliUl~~~ peJJoa,s faur.~m Jeus tijtan;ellt~; ~ dá ,:(]'~ c,~n- '. :',
,; .' - .. ,: .flra1~gi;nr"a ijJo. .. ."",.:;" , :;

M.' Apda'môs 'que' tôdà':a p·e.«o~, :ou e~gano, e 'a' her~nça, quantidade, 01.\
, q~e: ,~mped~r a 'o'uti"a f~ier te';., coufa ,'que no' tal·teílamei1to fe lhe. hout :

, ' ,fià~ento , ''Ou OUt1~~' qualquer " véra de deixai-, o que impedio' fazer-fe o
ulti~a vontade 'p,or força, o~i 'er'Jgan'o~ 'quç " teíl:ament~, lho pagará em d<)bro.E ° dito '
lhe faça' por fi " ou 'pai inrerpóíla'peífoa, " teílamento liaô valerá em proveitO' ,cl'Os
{etido he~deiro', que' perteilder fucceder que o·tal medq,'ou engano fizéraô. .' '
ab~nteíla~o ,.reja ,'havido por i digno; e '~ 4 E o qrié dito he, ácerca- cios que'to.
,pet:.C:a para n'óífa Corô'á toda parte, que lhem a outros fazer te.ít'lmentos, bave'rá ' ..
lhe 'càbia haver' abinteílado, SorfalIeci- ,tambem lugar nos que con{h~ngem'a aI","

. m'~nto da peí.ro~,. que affi 'foi ftirçada, ou guem com medo, força, ou ameaças ,- que .,
engànada! ' .. , ..." faça teílamel?to, e nel1e o in!tieúa por ber';"

'1 E impedir' fazer o 'teílamento " he deiro, ou a quem elle quizer, ou lhe deixe
mi~ fóme.nú~:,tblher ~oTeíla:dor a' facul;, i algum legado ..·I;J{)rê~, fe a mulher.tiveífe
dade de livremente t,eílar , "'rt1, , tambem ' feItO teílamé.nio , em' qüe na5: deixaife
de:t~nder aó TaoaUiaô , ou a' ~ la, qlH~', coufa alguma :a' (eli mari~ó ,'ou· o marido
h.ó.~v~r;de efcr'ev,er o tdla.me:nro, que na5 ::; em que outto·fi, naô de,ixaífe coufa al
enlj"e' a,onde oJ'eílador dl.á', . ou as te-' 'gun1a a fua mulher por offenfas1ou,di[cor..
ftet:ú,t.láhas l~ec r-.. ,arias ,.:e chani'adas' para" dias, que entre' elles houveífe ; e cada hunl
o tál 'afro ~ ou tãzer-lhe [obre i(f(j'amea- 'delles com palav'ras brandas', applacaife o '
çasf

." • - , . " .-, " animo do outro, de maneira que vidre á
. '2 E fe'ietid'o huma peffoafeito j~ [el~ :'. fa~er outro [egundo tefiamento, ern que'o.

te{{.~~ento o quizer revogar ," e ?~ ,~lerdei~ , marido deixa'{fe a rua mulher a:fazenda,óu
ros'Íúltitui'dos lho impedirem, O qü'ej~ ti-' , parte della, ou' a'mulher aJeu maridq, va.. ,
llha.feitó Jlâô varerá'co~(a alguma';' poi" " lerá o dito fegundo t.e{lamel~to. . ", >

qu'al1.to'o.'~eftádpr teve voritadé:declarada. 5 E mandahlos que ,.tanto quc'vieni
de'q,r~vogaT? , fe f~ lhé.na5 impêdíra,. ~ éi: ,', noticia do Juiz·da Terr~ ;" qÜ'e ba algumá

;- hetansa fé apI'Hicatá a noifa Corôa, como' peifoã, que deixa defazer teftam'en~o por
deix.~da a pe{f~a-s ··indignas. " 'medo de feus .parentes, efiando dbente ;

r~... ~ f~: 'quer'~Í1d?~lguma reiroa'fazer . ou lhb i~pederrí ,"oq de 'quaefquer outras'
teít~~~ntq'," ê ~eixar ~ outra P?~' reu her- peífoas, poílo que ningu,em 'lho peça1nem
ddto ~ ou' deixar-lhe atgum legado_, ou~ requeira, de [eu Officio , 'vá ·a calà' ddfe
tro,,~er~~ir~lho ~?lh,eife com forç~, medo, ,,~, doente, ou' impedido, ê faça vir hum, Ta'~.
oU~~Jgan'o,provàndo. ~qtielle~ qp.e,~ouvéra, balliaô, e as teíl:emurihas necelfarias ,"com'
de.Ter iilff}t ildo", '?U a ,'loe' fe houvéra: 'de :, os q'uaes po{fa o 'Teílador livremente' fao:"
ddxa.t o,' leg" ·",:.a dita 'for~a'-' medo, 'zer '[eu tefianlento. '

l.\~'" : -:r~~ ~.'. ~. ,I
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Taba1lia.~ ou com °li °faz,ou com qual- , >

<juer outro,que °efcrever, [ejaó cinco te..
fiemunhas,com tanto Gue as tefiemunhas
nomeadas nojnfirumento de approvaçaó ..
affignem t,çdas.

2 - :;Pj11 o,que dito he,haverá lugar nos
Codic~ feitos nas Cidades;Villas,e Lu
gares de grande povoaçaõ.Mas nos outros
L d ,J ,J'"ugares e tao pequena povoaçao, em q
taõ facilmente [e naó pó~ achar ° dito
numero de teftemunhas ,que~ Codicillo
feja aberto, quer cerrado, ou teito por pa
lavra ao tempo da .n10rte, valerá com tl'es
tef1:emunhas homens, ou mulheres.

3 E toda a peífoa,que por noífas 01'''
denaçoes, e Direito póde fazer tefiaméto,
póde fazer Codicillo.E a que naó póde fa
zer tefl:amento, naó póde fazer Codicillo.

. '-

Dos Codicillos.-

T II U·L O

c

T I TU L. O

OdicilIo he huma difpofiçaõ de
ultima vontade fem infiituiçaó
de herdeiro. E por i{fo [e chama

CodicilIo , .ou fédula p.or diminuiçaQdl~.le

quer dizer pequeno tefiamento, quli"~o

buma peífoa difpôem'd'alguma cou[a,que
fe faça depois de fila morte,fem tratar nel
le de 'dir~itamente infiituir, ou desherdar
a algum, como [e faz nos tefiamentos.

I Os Codicillos ora [ejaõ abertos,
ou feitos 1',0~ publico Taballiaó, ou cerra
dos com infirumentos de approvaçaó nas
cofias, o~ feitos, e affignados pelo Tefla..
dor , ~ou pOl~ outra alguma peífoa privada,
baf1:a iritervirem nelles quatro teíl:emunhas .
(quando fe fizerem)homens,ou mulheres,

. mayoies· de quatorze annos, livres,ou por
taes r~putados,em tal maneira que com o

Ir Dos que na'Ó podem jer tejel~llmlzas em. T ~

O Varaó n1e.nor de quatorze an- pois P.elo erro cõmum,em que todos com
. . nos naó póde fer. teitemunha eIle efiavaâ, era tido por livre.

. ' nos tefiamentos , nem a fem.ea I Item, na6 póde fer tefiemul1ha no
mellor de doze, nos ca[os,em que conf6r- tefiamento o que nelle he nomeado por
me .ft Direito as femeas pódenl fer tefie- herdeiro; nem os filhos, Gue tem debaixo
munhas nos teflan,entos; nem p6de fel' te- de [eu poder, nem o pay, [ubcujo poder o
flemunha'o furiofo, nem o mudo,e furdo, tal herd~iro efiá;nem os irmãos do herdei..
nem o cego, n"em'o prodigo, a que he to- ro infiituído,fe todos efiaó debaixo do po..
lhida a adminiflraçaõ de [eus bens, nem o der de [eu pay. Porêm, aquelles, a que fo
efcravo; mas fe e11e fendo reputado por li- rem deixados alguns legados,pódem ferte
vre ao tempo 'do tefiamento foífe nelle te- fiemunhas no tefiamento, em que lhes [o...
flemunha,e depois fe achaífe fer captivo, rem deixados.E affi o poderáó [er aquelles~
naó deixará por iífo de valer o tefiamento; que eftiverem debaixo de feu poder..

Dás ful?Jlituiçoes dos herdeiros.

-'"

Ubfl:ituiçaõ he in{lituiçaó de herdei..
ro feita pelo Tefiador em fegundo

'. gráo. E pód~ fel' huma de cinco,qtie
em Direito [e ch~maó vulgar; reciproca,
pupilJar,exemplar, compendi_ofa: as quaes ~

o Direito' introduzio, para que: .os teftado~

Liv. IV. ?
-:

res tiveifem mais facilmente quenl acei-
taífe fuas heranças. 011

I
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Subjlituiçaó pupillar.

.
.-

/

J
(

) SUbfl:i uiçaõ reciproêa he a que
c'omprehende,e contêm muitas

fubaituiçoés differente-s, por ·-cauf:'l elas
peifoas, entre as ~uaes Ce faz. E chama-fe
reciproca, porque nella muitos 11erdeiros
iníl:ituidos fe fubllitúem entre fi recipro
cament.e.A fórma della- he,quando,.de;poiSi
de hum Tefiador haver ínllituido m1lütoSl
herdeiros em feu teíl:amento, accrefcen.ta.
dias palavras: Os quaesjitl!Jlitúo eJItre)i:.
ou por outras femelhantes, ordena que
fuccedaó huns aos outros.

6 E acontecendo que todos os hel'
deiros,que affi hum Tefiador inflituir,e re
çiprocamente fubítituír , paifem da pupil
lar idade, em tal caCo a fub.fiituiçaõ reci
proca entre elles feita naú ferá mais que
vulgar. Porêm, Ce efles herdeiros infl:ituÍ
dos todos forem pupillos filhos do Teíta-
.dor,nefle cafo a fubfiituiçaõ feita entre el
les reciprocamente ~nc1ue en1 fi a fubfii
tuiçaó.pupillar; de tal modo que,f~llecen

do qualquer del1es, depois de fer herdeiro "
dentro da idade pupillar, lhe fuccederá o
out _o filho, [eu cohel'deiro , polto que ao
tal mpo elte fuhilituto naú feja já pupil
lo, mas mayor. E eíta fubfiitniçaõ pupil
lar, que Ce inclue na reciproca,naó [e cha
mará taci a, mas expreifa por palavras ge
raes.

7 SUbilituiçaõ pupi.I:1ar he a que" ()l

pay faz a [eu filho pupillo,que
tem debaixo de feu poder,nefia fórma: Se
meuji/ho Pedro fal/eeer dentro da pupillar
idade;ftja]Cu herdeiro Pmtlo. E porque da
ftlbítancia. defia fubitituiçaõ be, que fe fa
ça a peifoa,que efieja e~ pod~r. do Tefia
dor, 0,- naõ póde fazer a .mãy a feu filho,
nem ~a1êendentea feu defcendente; por-

'J.

que,confórme a Ley do Reyno, os filhos,
e filhas pelo cafamento ficaõ fóra do po
der de reus pays; e por cO)llfeguiríte os ne
tos,que do tal filho,ou filha nafcer€m,naõ
ficaó debaixo do poder de feus·avÓs, ou'
outros afcendentes por parte de feu pay;

r nem tambem fe poderá fazer· ao· 111ho
emancipado~

r
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que inlHtuir; e por efia razaó fe chama '.
vulgar, e commummente [e faz em efia esuJ;jtituitjtló r fciproca.
fórma: 17!fiitúo a Pe or meu herdeiro, e

".. fé na'Ó for meu herdeiro 'a meu herdeir(J
Paulo: as quaes palavras: ePedro lZa'Ó for
meu herdeiro: comprehendem dous caros;
por cada hum dos quaes póde acontecer
que o dito Pedro naó feja herdeiro: o pri
meiro, fe °naó quizer fel': o fegundo, [e
uaó puder; e por qualquer delles, qacon
teça a Pedro herdeiro inflituido naó fer
herdeiro, haverá lugar a [ubílituisaó vul
gar; e Paulo fubftituto haverá a heran~a

do Tefiador.
2 E quando o Tefiador nomeadamé

te declarar hum cafo fó defh~s dOl1s ila fub
ftituiçaó vulgar, que fizer, affi cqmo, re
di{fer: Se Pedro na'Ó fjuizer ftr meu lzerdei....
ro,jeja meu herdeiro Paulo: e efte caro no
meado naó acontecer, fenaõ o outro, de II
o Teíl:ador naó fallou, affi como r~rá,fe o
Ped-ro naó puder fel' hel-deiro, tamben1 ao
tal cafo,que naô foi expreífo na .ubilitlli
çaó vulgar feita nefie nlodo, íi ~ntenderá

•a" vontade do Tefiador; e o fub " uto vul
gar naquelle caro, que o Tefiador fómen
te efpecificou, tambem haverá a herança,

~ acontecendo o outro caCo,de que oTeHa·
dor naó fez mençaó.

> Tãnto que o herdeiro in. 'it -Ido a
ceitar a herança,logo expirará a ~ 1ll:itui
çaú vulgar.Porêm,Ce efte herdeiro,que affi
aceitou a herança for menor de vinte, e
cinco anno"s L a filho familias , inítituld~

por feu pâ; .,1'~ítador, os quaes por parti-.,
cular privilegio,que lhes he outorgado em,

~ Direito, pódem mudar fu.a vontade, ácer
ca da aceitaçaó da herança, e ufimdo do .
tal privilegio fe affafiareln da hel'ança,que
hurna vez aceitáraõ, em tal caCo tornará
° fubfl:ituto vulgar a l~aver a tal herança,

, de que já era excluido.
4 E da mefma maneira, fe o Soldado

,fizer teíl:aménto , e nelle fizer fubfiituiçaó
direita militar confórme ao privilegio,que
°Direito lhe concede ainda que o herdei
ra por eIle infiituido aceite a heránça,nem
pór i{fq deixará .de haver lugar o fubftitu
to,qlfe pelo dito Soldado lhe foi dado;an
tes virido 9tem o, ou acontecendo o ca
fo, em q _ a trança he deixada, ferá
a'ella admI: t100.-
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Subjlituiçaó compendioJa~

'J2 ~ SUbG:i~uiçaõ compendiofa he a
que hum Tefiador faz ao her

deiro, qLle inílitulo, quando quer que ene
fallecer.~~ chama-fe affi , porque debaixo
de hurr:i:omp~ndio de palavras, contê
em fi muitas fubflituiçoés de differente na
tureza: a fórma,em que fe faz,he eila: 171-

jtitzío por meu herdeiro a Pedroje 9uãdo lfllet
lJue el/e ftllecet, ou cJepois defua morte, oU
porA~~~1Jrte feja herdéiro Paulo.

f·
•

..,

•
Das fubflitúiçoés dos herdeiros~.., .

8 E p'~ra a ubíHttriçaõ pup~ll~.r, valer, Subflituí ao ixelnplat.
he neceffano, que o pay faça prm1elro {eu J".

< ., teítameq.to, e infiitúa herdeiro em feus 1,1 SUb . a•• exemplar he a
K bens; porque naó o fazendo; naó valerá a q "um afcendente faz a feu

fubítituiçaó püpilJar feita a feu filho. E oefcendente, o qual rtaó póde fazer tefia..
naó bafia inítituir herdeiro, mas requer- mento por caufa de algum impedimento
fe que -p dito hetdeiro aceite a herança; . natural, e perpetuo; affi como,fe füífe fu..
porque naó a aceitando,a fubítituiçaõ pu- riofo, mentecapto; furdo; e mudo de nat
pilIar, corno parte do teítamento do pay, cimento. E chamà-fe exemplar, -porque te
ficará {em effeito algum. faz a exéplo da pupi~ia'r neila fórma:ll!fli.

9 E tanto que o filho varaó chegar'a táiJ á meuji/hiJ,ou a J?2eu neto Pedro por meu
quatorze annos, e a femea a doze, expira herdeircJ; e Je,fallecer,dur{!:,ldo oJuror,qíle
a fubítituiçaó pupilIar, que íeu pay lhe ti- tem,fijaJeu herdeiro Paulo: o mefmo ferá
nha feita. E bailará ent,rar qualquer deílés de qualql1.er outro i~lpedimento. 'E efia

. filhos pupillos'no derradeiro dia do anno, ftJbíli\ui~aó póde tambem fazer a mãy,ou
em que fe acaba a pupillar-idade, poíto qualquer outro afçendeilte por linha fe-
,']ue naó feja de todo acabado. minin:.~.

lO E da maneira, que o pay póde faio "
zer teilamento, em qbe dê fubítitúto pu
pilIar ,a feu filho fallecendo dentro da pu
pilIar idade, deifa mefma maneira póde
por eIle fazer CodicilIos pupiIlares, nos
quaes ordene que falIecendo o dito filho
dentro da tal idade,o herdeiro,que houver
de fucceder abinteflado ao pupilIo ., falle
cendo eIle dentro da pupillai' idade, reíti
túa os bens do pupillo a alguma certa pef
foa. O qual herdeiro abjntefi:ad~pu

pilIo reítituirá a herança a quem f;ú ay
:mandou.

l.

•

.LXXXYIII.TITULO.
. \ -

Das califas, por que o pay, Ol~ m[Íy pódem deJherdar Jeusfi/Il s.

A scaufas,por que os pays,ou mãys nlettê'raó.E fe ao tempo da morte do pay.
. pódenl desherdar os filhos, faõ ou mãy naó houver outro filho, ou filha

. as feguintes. ,-legitima, ou netos,ou defcendentes legiti-
I Se alguma filha, antes de ter vinte- nlOS de cada hum delles, poderáó eIles , e

cinco annos , dormir com algum homem, cada h1 m delles f'1zer herdeira a filha,que
cu Ce cafar fem mando de {eu pay, ou de contra eIles errou,como,e em quanta pai'.,. •
fua mãy, naô tendo pay ,por eife mefmo te 11les aprouver. Porque, pois a eIles fó..
feito ferá desherdada, e excluida (?~ todos mente foi feita a injuria, com razaó a pó.
os bens, e fazenda do pay, ou ""1, poíto. dero perdoar, pois nau ha outro filho, ou
que .naó fejapor elIes desherdao't \"xpre!- filha, ou neto, a quem niífo fe faça pre-
famente. ' .., ll;lizo.
. 2 E fe ao tempo da morte dp pay,ou' } Porêm, fe a filha cafaífe conl ho
mãy ,houver outros·ilIhos legitimos, naô mem, que notoriamente feja conhecido li
poderá o pay , ou rnãy fazer herdeira a fi· cafou melhor, e mais I onra amente, do
lha,que affi enou,na legitima,CJue por Di- que feu.pay, e mãy a 'aõ par, naú fi·
rei to lhe vinha, contra vontade dos filhos, ca desherdada,e exc1 a e toâos os bens;
ou filhas legitin'i3s, que o t~l erro naó cõ- ~ fazenda, COU10 a . dito he; mas fó-

n1ente
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mente P. pay, ou máy a poderáé desher- e~c1uido de fua herança. naó mórrenclo,
dar, fe'quizerem a tade da leaitima1 pederáõ dt;po~s !iv/emente desherdar eíf~

que lhe pertencia ',Jl .,1 ente pOl~morte filho, ou filha, que lho tolheo,. ..
de cada hum dellés. E desherdando' 14 E [e algum pay, ou m~y perdeíTe
exprelfamente da dita amet~de, pela dita o firo natural, e o filho, ou filha, ou qual~

caufa, haverá livremente fua legitima em quer outro [eu devido, que á mingoa de
todo, como fe o ca[amento fora por con- feus defcendentes, ou a[cendentes fua he..
fentimento do pay , ou mãy. E iRo, quer rança pudeífe herdarabinteflado,folfe ne..
ao tempo da morte haja outro filho, ou fi- gligente em o curar em fua enfermjdade .,
lha legitima, ou neto de cada hum delles, eíle tal poderá fer desherdado deífe p~y .,
quer naó haja. . ou mãy, ou avô, tornando eIles a feu fifo,

4 E bem affi; 'poderá o pay ,cOU mãy e entendimento perfeito, em maneira que
desherdar [eu filho, ou filha,fe irófamente polfaó fazer feus teflamentos livremente.
pu{ere'm as mãos a feu pay,0u a fua mãy. E morrendo eIles rabintdlados, ou com

5 Item, fe ° doeílar de palavr~s gra- tefiamento feito, antes que perddfem o
ves, e injuriofas ,. mayo.rment~ em lugar fi[o,naõ haveráõ rua heranç-a os herdeiros,
publico, onde o pay., ou mãy cOql~azaQ que foraó remHrbs,e negligentes em o fel'..
fe envergonhem. E ficará em arbitrio do" VIr,' e procurar rua {aucie;. porque he de'
Julgador, fe as taes palavras foraó graves, prefumir que {e tornaó'a feu perfeito
ou leves. entendimento, naó lhes deixáraó fua he-

6 Item,fe accu[at cJimemente q-pay, rança, pela ingratidaó,que contra elles ti
ou a mãy,por algum crime,que naó toque nhaó con1metido.
a no([o eflado. . 15 \ E perden.do algum homem, ou

7 Item, [e ufar de feiticeda.,. conver- n1ulher feu fifo, e elitendimento , e aquel-
...ando con1 feiticeiros. . le,que rua herança houveHe de herdar, affi·

8 Item, fe dér peçonha ao pay ,ou por teílamel1to,como abinteftado',foife re..
mãy, ou tratar de lhá dar, e naó ficar por, n1i{fo, e negligente em o fervir, e curar de
êlle {er-lhe dada, ou dêr azo, favor, con[e- fua ~rri1idade, e algum efiranbo lhe re-'

.lho, ou confentimento .a outre ácinte- que~7e,qu~procu~aífepela {àude do def..
nleilte para lha dar. . a{i{âdo, fena6, que elle o [erviria,e procu..

9 Item, [e por qualquer mal, : ,1 por raria por ella, e dre,a que tal requerimen..
·fi, ou por outrem procurar rua morte. to foífe feito, folfe nilfo remiflõ, e negli-

10 - 'Item, {e houve affeiçaõ, ou ajun- gente, e o tal requerente [ervi{fe o defafi·
tamento carn l m a mulher de [eu pay, fado, e trabalhaífe por rua {ande., quanto
ou com (ua nnceba, que comfigo tinha bem, e raz~adamente .pude{fe ,-nefie cafo,
em cafa manteúda, governada;e o mefmo eIle haverá a herança do def.'lÍifado por
dizemos na filha, que femelhante ajunta- fua morte, morrendo elle fóra de feu en
menta tiver com o marido de fua mãy, ou tendimento; e o outro,qu~ havia de haver
{eu barragaó,que a tiveífe comfigo em ca- a herança, {erá havido por ingrat,9 , e co-: ~

(a manteúda. . nlO tal ferá della excluldo. ,
I I Item, fe deu i~lformaçaõfamofa 16 Outro-fi, fe o pay, ou máy vie';

ço pay, ou ll1ãy áJuil:iça, pela qual rece· rem a fel' captivos, e o filho, ou filhafo
êraó alguma deshonrana peífoa,ou dam- rem negligentes enl os remir do captive~

no em [eus bens, e fazenda. ro, e eOi.~ pay , ou máy for pofio em liber..,
I 2 ~te.m, [e o pay,ou m~y fora~ prc:.. dade ii ~Jlju~a do..filho~ ou filha, p.od~rá

fos por dIVIda, e o ,filho vaI~ao 0& naq qUI- o paYI ,'t'..~ may affi remld9 do' captlVeJro· .
zer'har para os tirar da cadêa, fendq abo- ~esherda-loslivremente. E fe o .pay ,ou
nado, e ahaflante .para oS' fiar, e livrar deI. mãy, 1110rrerem eI).'f captiveiro por. culpa,
la, e ferld~ para ilfo requerido. . ou negligencia de feu filho, ou filha ~ eífe

I) I" 1, fe tolh "raõ ao pay, ou mãy filho, ou filha affi negligente cm os pôr
fazerem ieAamen ás fuas vontades;por- em liberdade, [erá excl~Ido'de toda rua
Gue nefle c 1 1 10ft ndo o pay ndfe tem- herança, pela culpa, e negligencia, que
po [em teítanlent<? ' eífe fill~Q, o.u filha comm~tteo.!. .
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Das cauJas~ par qu.c'.opety/pu 1nãjt'p'ádehz désher4ar\fc'fJs:filhos~ 71 .

i7" ltem)'p ~~"erá <> Ray, oU'mã-y, qu:e .~ .tem" e crê ,a .S4pt~ l\'r~âd~e:,Igr~j~:-; "
forem Cl1tholrcos Ch ifrãos,,~ ':.deslierdaF 18. E .tudp.. o ue ,dito he ácerca do

...41ivrémenfe' os filhos hereges';;" que l per- - 'pay ;"ou ni~Y;,\ ha'l 1: . ar 11~ avô., "<1:óa
feitamente' :na-6:crerem' em 'Flo,ífa Santa "·avó, e qos..Qutr~~ -,:ic~Ii ~tes, qffi da:par~ :':
Fé CathbliCa. ., de.fviãndo.;Je' ;' do', .que· ,te do paYi coznô~- a m~y..'. .... . ,

". ' . "': :: i"
o' , " ..... t

, '., ~ .... • .' • .... I~ ,I. . . '.•
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D~s cazifas? p~r 9~I~poderá ~~lho deJhçl:1{í~fell pay, Oll m5y~'.'_ . . --o S ca[osJe~ que ~'~ filhos, e filI~~$' lha, ·pa~~.a 'm'a'ta~ , o~ a #~~r ..~e· {eucentene..
õ', ,~:pó..de~' ~esller~árfeus pays'·,:.-e...:;_: :dimento , .pu' PQr ,~~ttâ:.m~~~ir'~ ',tif~~ar de "

',' mays, Cao os Cegíllntes,. -': ·.:.rua.qlO~te,9ufeamaYi fizer.-cada bqma das (.... °primeiro -; fe onpay, ú'u mãy, dér.~!'-ditas ~oúr~~ ao·marido,;pay do filho, ou
'peçonha a feu filho, ou fiJha~acintementei,l' filh,a. '.' . : . ,,' .. '" " .
ou por'algum'outro mod.o tJ:at~1Te, epra~ ',.> 5.: .~o quinto ca[o"le,{e o ~lho,ou 61~a
curaffe fu~·"m()r~ê,ê1fefilho;ãldilha pod~• .':,' "pe.r'd~(f~, o :entendimento natur21, ~ o P3;}, "
rá licitam~hte;.a.e·shetdarhupày ; 'ou mãy.:',~~pu in'ã'y.'naõ .quiz~{fem. curar delle , cOJ?:1o , ;
de toda f~a ti~táriqa.:: , - ..' . ' ··..;:·::;.fli{fe~os ~~, 'Eitulo precedente: Do filho:

. 2:" ,O fegundo ca(o he )'Ce,o,pay tiver . :negHg~nt~,em,curarJopay;ou n1ãy em Ce.~

ajun'tamen'to' t:arnal com--a mulher de [eu., 'nlelhante caro. ';. -
filho, ou córri ftia barràgãã:; qne tenha, ou.~· 6' ',0 fexto he, fe o filho.,ou filha foífe,. ,
tiveH'e em algum tempO': teúdà 'por fua '.. captivo,e o pay,úu mãy o naó quizeífe re
manceba, fabeildo que -o 'era'r E bem affi, :, mir [en~~p6derofo" e ballante para. o fa..

~ fe a mãy hbuver aju~fàrrientocarnal.com' zer, fegundo mais compridamen~e tel1JQS ,
°marido, ou b'arragaõ de-(úa /ilhai que a".-, 'dito, no Titulo precedente:Do filho,o.~.fi.

tive-lf-e em àJgúm tempo.teú'da,..e rn~ú:.i, '. Iba,q. naó- c.tlr~u de:,remir f~.pa~U'n1ãy. ~

da po.r. manceba, fabendo que o era ..t.r~· . : "":" 7' °$eptlmo lJe , .[e o .filho, .ou ,ijlha, ,
3 ." 0. t~rcêi'tócà(o he;f~o par-;0U nj~Y foífe c;~tholiGO Chriílaó, e o p~~y,.ou n~ãy

clefen:deo, ou impedio a-feu'filho, ou filha, .'folfe~.ereges. .
faz·ei.' téframehto livremen~e ';. e Cegundo-.':·'·: 8 E tUQo Q.q dito he no pay,.e',mãy,.
Cuá livre-vontade,querendo-o fazer, no ca~ '.. :que pódem licitamente ,. nos cafos acima
.[0 , o'nd~ pudera" li<::itame'lilte por Direito . ditos,fer desherdados pel9:filho ,. ou filha,
tefiar., '.1 L._·: ,.:haverá·aflimefmo.Iugarno,a\·... , ell~.avó,;

4' , b quartcr·c'afo he, fe b'pày dér pe~ que fer:pelhal1te maldade ho ve(fe COIll- '.
çonha afua.'mulher;mã y'de [eu filh0joU fi~' ,; mettido ao neto., ou qeta.' ",
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L • .~!~'l Sll~,~afts' ~po~~~á o i~Jtw~: ~úer~iarí'o ~~ájn~ll(O lo irma~~" "
- ( • • , " ~;I ~. '1 .' _., I , 1.". • t .' • " ,.. '. • • t:'.

G,' .Er~lniente he por pirei-tq per-·. I' ~ Qttando O' .irnia~ ~.rdlador fiz.e~,
;..,' . mittldo ao irmao qlle e: 'b 1.,te· herdeiro,pe{fqa infan)e dc)nfami.a de piJ •

, " fiam'ento po{fa de·sherd, .u ir--i.'! '::reito, 0U de feito: affi como, [e o herd.~ii·? ...
maõ,pofl:o:que h'a'õ ·declare"oàufa\alglinljl;~ .. inllituldo folfe reputàdo ~ntregs.q~n.~:.per

por que o desherde. E entende-Ce fer "'vil., e torpe, e de máos coílumes , por fer
desherdado,ainda que delIe naõ faça men· bebado, taful, ou de outra femelhante..tor
çaõ no tellamento. E naú poderá o irmaõ peza. Porêm, fe o irmaá desher~ folfe
de~herdado contradizer, e fazer revogar Q taõ torpe, vil, ou infame ~omo o herdeiro

• teflamento,em que affi for desberdado,fal- , infritllldo,naõ poderá ellr: c~ .. í.lZer o te
vo erp cada hum deRes cafos,q [e feguem. ftaméto do irmaô, em ~~1fi for desherdado.,

.,. \~ .~. 2 E.
;" .
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7'- Llvrd guartô das' Ordél1aç~~s, ít. ., e 9J· "
2 E naó poderá o irmaó contradizer tida por cada hUJPa defla~ couras. Se ore

-O- tellamento de {eu· laó, em ti for des- denou .por aJgum~ maneira fua morte,.ou
herdado, pollo q .... e feja,inClitulda aI.. n~e' dotmio com fua mulher, ou lhe fez,
guma.peífoa int 'me, fe f? oontra elle pro- ~Jg.uma accufaçao crime,ou lheprocurou
var que foi. ingra~o a eu irmaó ~efunto, pe~da; de .todos feus bens 'J. ,ou da mayqr
com tanto que a ingratidaó feja commet- parte deIles.
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,C<Jmo o-paj, e.JJzlÍ)'fllccedem I~a herança clofilho, e na~ o irma~.

F"Inando-feo fil~1o ou 61il~ fe~te- do',pr~meiroM~trimonio~ que por ':falleci~
{lamento e~ vida de (eu pay , ou mellto de fua mãy ficarem vivos , f~m oS

, mãy ~e.ambos ,o pay e mãy, ou filhos do fegunoo Matrimonio em OS. di-
-qualquer delIes,que vivo for aó tal tempo, tos bens poderem fucceder,nePl haver ne!·
herdará todus feus bens, e fazend" p~Clo les parte alguma. E fe ao tempo do falle..
ll~e' haja outros filhos irmaõs do defunto; cimento de Cua may· naó ficárem filhos
porque o pay, e mãy excluem em todo os vivos do primeiro Matrimonio, pofio que
irmaós do defunto de fila herança. fiquem netós, filhos de algum dos ditos fi.

I - ~ fallece~d{) Q filho ou filL~a com lhos, naó hàverá lug~r. a difpofiçaó d~fl:a

teílamento, e fendo em idade para com Ley. Porêm ficando filho ao tempo d()
Direito. o poder fazer;quer feja t\mancipa- fallecimento de -fua mãy, e algum neto
do, quer eíleja em poder de feu pay (nos d'outro filho já morto,o dito neto concor
caCos, em que o filho, que eflá f'2b poder J:e~·á na fucceífaó do tio morto co~ o tiQ
de feu ray;póde fazer tellamento) deve vivo; 'e fe o filho on filha, q~e fe finou, de /f

neceífariamente deixar as duas partes de cuja filcceífaó fe trata, fe finar com teCla-
.. feus bens a feu .pay., ou a fua mãy, fe os ti- me~~, guardar-fe-ha o Direito c;ommum

ver;e da terça parte poderá ordenar como ne~\;..rycafo. )
l~le aprouver.Eiílomefmohaverál~gar nó 3' E fendo a tal fazend~,emque affi a '
avô, e avó, e outros afcendentes~~rque, dita mãy fucceder do filho, em bel1s mo:.
on~e houver afcen~el1tes, naó herdar-.d o veis, ou dinheiro, ferá a mãy obrigada dar .

, irmaó. fiança a elles,deficarem em falvo ao tem-_
I -2: ·Porêm..Ja o filho ou filha,que tiver po de fua morte, para o filho, ou filhos;~

bens,que ht\fYe do patrimonio, ou heran- que haó de vir. .' , .'
ça.d·e fêu.pây,ou de avô da parte ~o pay, . 4' E o que dito he na m,ãy haverá afij
fe finar abinteíl:ado fem defcenàelltes " e mefmó lugar no pay, que fucceder .ao fi;.,
fua mãy lhe fuçceder nos ditos ben,s, e el- lho ou filha, nos. bens, que lhe vieraó dã
la fe caÇar com o~ltromarido,ou já ao te_~. fazenda_da mãy, ou dos avôs da parte dei
po,que'fuccedeo era cafada,fe:ella do pri- la, fe elle fe ca:far com outra mulher;e lhe
meiró marido tiver outro filho, ou filhos ficarem por fua morte filhos da primeira,
irmaós do filho defll:llfO.,. haverá' fua mãy irmaõs do tilho deEu,nto ,;-a. que elle tiver

~ o ufa e fruto fómente dos ditos bens em fuccedido ; porêm Q lia1,naó ferá obriga
fira vida: os quaes llaó' poderá alhear,nem do daí. fiança, pofio que' a fazendá feja d,!
ebrigar;nem havera o fegundo marido par- ben i'p~i.s, ou dinhdro~ E naó haverá
te da propriédade ~~l!e.s.E .por fallecimen-- lug~~ft1ifpofiçaó ,deRa Ley nos avôs, ou
tO d~lla os haver-ao livremente os ,filhos nas éiVOS, que fegunda, vez te çafárem•..
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Como o·filho do peaó fuccede a feu P{/~

E a1gum homem houver ajuntamen· de todos [eus bens, como quizer. :Ê faI1e~·
to com alguma ll1ulher [olteira ,ou cendo fem teítamento, her~aráo {eus bens
tiver huma fó manceba, naó haven- os parentes mais chegados,e naô os filhos.

tio entre elles parentefco , ou impedimen.. naturaes;porque os filhos naturaes naõ po.. ·
tO,pqr que naó poífaâ ambos cafar,haven. dem herdar abintefiado [eus pays;[alv.o, [e
co de cada huma dellas filhos, os taes fi. ~o tempo, que naCcerem forem [eus' 'pays
lhos fao havidos por naturaes. E fe o pay peoes, como dito he:e pofia que o pay te..
for peaõ , fucceder-lhe-haõ , e viráõ á rua nha Ordens menores, naó ferá por i{fo ha
herança igualmente com os filhos legiti- vido por Caval1eiro, quanto á efie cafo.
mos, [e o pay 'os tiver. E naó havendo fi. 2 E fe ao tempo,que os filhos nafce...
lhos legitimos,Iferdaráô os naturaes todos rem, o pày for peaó, ainda que depois feja
os bens, e herança de feu pay, [alvo a ter· feito Ca.val1eiro, OH d'outra mayor condi...
ça,fe a o pay tomar,da qual poderá difpôr, çaô, naô perderáó por i{fo os filhos natu
como lhe aprouver. E ifto meCmo haverá raes a fua berança,ou a parte,que lhes del... ·
lugar no filho,que o homem folteiro peaô la pertencer; I11as bave-Ia-haó , affi comá
hOllv~'r d'alguma efcrava fua , ou alheya, deviaõ ~!Xtver,fe o pay foífe ainda peaô ao.
fe por morte deIeu pay ficar forro. tempo de feu fallecimento.

I. E fe ao tempo,que os taes filhos naf. 3 Porem,fe o Cavalleiro,que tiver fi.. o

cerem, o pay for Cavalleiro , ou Efcudei- lhos naturaes, naó tiver' filhos alguns,nem
ro, ou de outra femelhante condiçaô, que outros de[eendentes legitimos,e tiver pay,

'lo co{lunle andar a cavallo, naó fendo o que ou mãy, ou outros afcendentes legitimas,
~ffi"cofiun1a andar a cavalIo Official me.. poderá em [eu teftamelito deixar toda rua
chanico, nem havido, e tratado por p~, terça, ou parte della aos filhos naturaes; e ..
naô herdaráô os taes filhos fila herança, naô tendo defcendentes, nem afcendentes
nem entraráó ápartilha com os filhos le- Iegitimqs, p(!;loderá em feu tefi:amento dei
gitimos, nem com outros legitimas afcen.:. xar ..tot4fua fazenda aos filhos naturaes ,
dentes. E naó tendo o pay deCcenden.tes, fe quizer, ou difpôr della cm outra manei..
n.em afcendentes legitimas, poderá difpôr ra, como lhe aprouver.

d;'

ceder a quaefquer outros parentes ~ e di..
vidas por parte de fua mãy conjunc1:os,
affi que os irmaôs, eos outros dividos
ulteriores po{faô entre fi fucceder abin-.
tefiado, ainda que defcendaõ de damna
do e illicito coitu por linha de n1ãy con-,
junétos. E quanto á fi.lcce{[aô daquelles,
~ue, pofio que fejaó àe illicito coitu, na~'
he porêm damnado, nem p.u111vel, como
dito he, guardar-fe.ha· o que por nOlÍfas..
Ordenaçoés,e Direito Commum eter-
minado.

Como os irma~s de damnado coitu fllccedem hllns a outros.

U ando algum filho de Clerigo ,: .
ou d'algum outro dam.!Jado ou
punlve~ coitu, por no{[as 9rde
naçoés,ou por Direito Cómum,

a que o pay ou mãy naó póde fucce-der,
por affi fer naCcido de coitu daml d,1)~ou

PUl1lvel, morrer abint,efiado,fucced,o 'he
ba,e o herdará feu irmaô filho de fuarriãy,
pofia que feja nafcido de illicito e dam
nado coitu ou punlvel, naó bavelJdo ou
tro impedimento, fenaô por feren1 pro..
.cluzidos de tal.coitu. E affi poderáõ [ue-

Liv. IV~ K I TITV..
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Como-o marido, e mulher filccedem hum a outro.

F' AIlecendo o ·homem' caCado abin- do, ena rerá rua lmiverh11 herdeira. E, pela
. teilado , e naó tendo parente até me[ma maneira [erá o marido herdeiro da

Q decimo gráo, contàdo fegundo mulher,c~mqefiava em cah1 m~teúda,co
o Direito Civil, que [eus bens deva her- mo marido com lua mulher,fe elIa primeiro
dar, ~ ficando rua mulher viva, a qual jun- fallecer Ifem herdeiro até o dito dedmo
tamété com elle efiava,e vivia em cafa teú- gráo. E nefies caros nao'teráó que fazer
daJe mãteúda,como mulher COOr feu mari- em taes bens os nolfos AlrilOxarifes.

t I

T I'T U L o
Como a mulherfica em pqjJe" e ca~eça de caJal, por morte de [eu marido.

o mar\ido houveífe , e poífuilfe em rua vi
da; nem iífo mefmo o marido por morte
da mulher,dos bens,que pelo me{mo modo
a ella pertencelfem; falvo,fe cada hum dos
ditos bens folfem comprados pelo marido
e mulher, ou por cada bum delles, fendo
cafados., ou nell.es fizeífem bemfeitorias,
em modo, -(lue <:> que vivo ficar haja de ha- ~

ver parte da valia dos ditos bens, ou. do
pr~, que cufiáraó , ou das bemfeitorias ;
poH]'íle entaó .o que vivo ficar 1 ficará em
po{fe dos bens,até lhe fer dada a parte,que
na valia, ou preço, ou bemfeitorias deve
haver. E {e taes bens, ou terras, em que a
rÍlulher, ou marido deve ficar em poífe, "\
forem obrigados á mulher por o m~rido;

ou ao marido por a mulher por confenti
mento , e a1:léloridade do Senhodo, o que
affi fi.car vívo, efl:ej.a em poífe dos. taes
bens,.e naó feja delles tirado, até a divida
fer paga, ou por Direito'determinado que.
naó deve ter a tal poífe .

2 E fe o que. vivo ficar, dHrer, e alIe
gar aJgunla jufla razaó , porque taes bens,
ou terras, que do defunto forem, lhe per- 
tencfm" ou tenl em el1as direito algum,. e
as ~~s foífem taes , de que fe tema vi..
renlP~elêjas , e arruldos, mandamos que
os d1tos bens, e terras fe ponhaõ em fe":
qneflro, em J?-1aõ de peífoa fiel , e idonea,
que os tenha, até [er deternlinado por Di..
reito a quem pertencem.

3 E o que dito he , naó haverá lugar
nos cafamentos feitos por Cartas de arras,· .. "
falvo em aquelles bens,em que por be~, e.

r v~tude
r •

M Orto o marido, a mulher fica
em poífe, e cabeça de cafal, [e

. com elle ao tempo de ta mor
te vivia em cara teúda, e manteúda, como .
marido; e mulher; e de fua maó 'receberáó
os herdeiros qo ~àridQ partilha de todo$

s ens,que por morte do marido.b.carem;
. e os legatarios os legados. Em tanto que,
. fe aI uns dos herdeiros, ou }egatarios , ou
.. qualquer outra pelfoa, ·tomar polfe d'al

guma coufa da herança depoi da morte
do marido [em confentimento ,da ,p:lUlher,
ena fe p6de chamar eíbulhada;e íl ~he-ha
refiituida;e pois que tanto que o cafaméto
he confummado por copula, he' a mu
lher feita meeira em todos os bens, que
haó ambo • como diífemos no Tittllo:
Como o marido, e mulher:), e o n1arido por
morte da mulher continúa a po{fe velha,
que antes tinha, jufia razao he, que por
n10rte do marido foiTe provido a el1a d'al
gum remedia á-c-erca da polfe; o qual re-·
medio he, ficar ena.,em polfe ~r e cabeça
de cafaI. -

I E todo o fobredito ha lugar 1)OS.

bens communs, que haó de fer partidOS
entre a mulher, e os herdeiro,s do marido,
ou entre o marido, e os herdeiros da mu
}iqer , e em outra maneira naú ; porque, fe
o m::'..rido,e a n\.ulher tiveífem alguns bens('
rla G"lrôa do Reyno, ou de morgado, ou
de em .' amento, em que a mulher naÔ
foífe nomead~, dre maneira que naó tivelfe
cijreito, ou tros femelhantes , entaó lla5
fic~rá a mulher emyo[fe de taes hens, qüe
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Como a.. n1J:l1herfica e1n pnffe"e cabefc(de ca[Çlt por lnorte e.Yc. . .7)
~, . 'y~~t~lde do cont~afo, deYr;em fer meeiros o monio , nos bens, que aquelle, que am era
',.~" ,m,a~ldo~ e mulher; porq'ile em taes bens fi.. 'devedor" trotixe C<?'f!1íi o, ao tempo, que
~ ,~ara e~ poife , am COn;O,\e o cafamentQ ca~ou, e na fua m~tauf os bens, que de-

,.foífe feito por Carta d aft1~tade.' pOIS de, cafados for~õ acqueridos.
, :4,.., E declar~mos'que,pofio que. os bes" ~ 5' E fe algum' homem, accufaífe áI.

,fe)ao commumcados entre o mando, e guma mulher por adulterio, ,dizendo fer,
.. mulher, tanto que cafaó fimplezmente, ou cafado conl ella, ou a demandaife por fua,
por Cartã d'amétade, {e ao tempo, que mulher em qualquer outro cafo, e el1a o

',·"cafara'ó;' cada hum delIes tinh'l 'dividas, n~gaife,e por o am negar foífe livre,ou ab..
'que ~eveífe a crédores, naó ferá obrigado foluto da tal accufaçaõ, ou demanda, naó.
I, o' out~o ·ás,ditas divi~as em tempo algum;, poderá ella depois da morte do qtté, a ac

ne~ fe fara ,~xecijçao nos bens, que trou- cufou, ou demandou por mulher, pedir
xer em parte, nem em todo, em quanto o parte na fua fazenda como mulher, pofio·
·Matrimonio entre elles durar: fómente fe que queira provar que' o era ao tempo " ,
'poderá-fazer execu~aó,'~urando o lVlatri- que ell.e a accufou; ou demandou. .

~ .
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Como fe ha'Ô de jazer as partilhas entre os herdeiros. .

, - '~

Uando algum homem' cafado,' deve ft?r dada partilha o fizer citar perante
ou fua mulher fe finar, deve o osJuizes., e requerer, que vá partir com

• ' que ficar vivo dar partilha 'aos' elle, e elle o recufar fazer, por fer algum
filhos do morto fe os tiver,quer ' ,dos iqpaõs, ou herdeir'os fóra da terra, d<;.

n fejaó filhos dantre ambos, quer da parte maneira que o naõ poderiaó achar taó aSI
} d9 que finou, fe forem legitimos, ou taes. nha, devem os Juizes, bir , ou mandar :ao

que por noífas Ordenaçoés,' ou Dir~ito 'dito herdamento." ou lugar ; e devem da~

I uevaó herdar feus bens: E naó have-'tndo -ao que pe~e a partilha outra tamanha par..
· ahi filhos, dará partiçaõ aos netos, ou 'ou- te naq~enelugar, quanta por Direito lhe

, -'troo defcendentes do defunto, ou aos af.. 'perte!icerte el1e a lavre, e aproveite,como
.. cendentes,fe défcendenfes naó tiver,quan- quizer. E naó' ferá obrigado tornar á par

do os afcendétes efiiverem em igual gráo. til,ha os, frutos,que della houver, quandc:> o
,E efiãd.o os afcendentes em deíigual gráo, aufente vier, e requerer partilha; mas fó..
herdará o afcendente mais chegado em mente tornará á partilha a ill"te ~o he~cla ..

~ f;ráo: affi como, Ce fe finaífe hunla peífoa menta, q~e lhe foi entreg~ ,fem outros
, . fem defcehdentes, e tiveífe füa máy viva, frutos. E tendo elle feito grandes bemfei

e feu avô, ou avoa pay, ou mãy de de feu torias, deve o que quer com elle vir á par.
pay, em tal cafo fuccederá a mãy, e naó o tilha, fazer outra tal bemfeitoria em outro
avô, ou avoa pàr parte de, {eu pay , e affi herdamento , ou campo de herança, {e o

'. em femeIhantes cafos. E'naó havendo,her- ahi houver, e entaó devem partir; e naõ o
, deiros defcendentes, ou afcendentes por havendo, pagará [ui! parte da defpefa, que
.. linha direita, dará o que vivo ficar parti- em aquella coufa foi feita, e entaó parti-'

· çaó a quem, o morto mandar em feu te- ráõ. E efl:a mefma ma.neira fe terá,.qu~ndo

" fianlentó. E' falIecerido fem te ' mento" algum dos irmaós efl:lver em faptlVelro•.
a dará aos parentes mais chegado o de- " 2 Porêm, fe algum dos irmaós, ou
funto, fegundo' difpoGçaó do Direito; e herdeiros naó f~r n~ terra, e os outros 'pe..

,l partirá com os' herdeiros do defunto to'dos 'direm partilhas dos bens,que lhes p~>te11ce.

,os bens, e coufas, que ambos haviaó, 'am herdar'por fallecimento do defunt , [e o
moveis, como raiz. aufe~lte eítiver em lügar' certo, fabido,.

I' E tendo o pay, ou rnãy,' ou 'qual.. " onde h,em polfa fel' citt:ldo para vir, ou
I r <.juer petroa algum hei:dame,nto,~e 9ue de.. ' mandar efl:ar á partilha] o ~e1~m, e ~{l:á

va dar partilha a outre~, {e a peífoa,a' qUt; em polTe .do.s, bens, nao lh~i Q.ara partl1h~
Liv:. IV, ' ~K 2 . aeHes
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delles, até vir o aufente, ou fel' citado, ou dade doJuiz,a q1Je pertencer;e d'epois que I"

requerido para efi:ar com elles, por fi, ou tivereIJil partido, d-ará o Juiz partidor,que
por feu Procurad partilha; porênl dar- parta pelo menor com os outros .irmaõs,
lhef-ha a fua parte dos ~·enóvos, que eln que forem de idade cumprida; r e valerá a
dte meyo tempo, fe .houvereI!l dos ditos partilha am feita .
bens; e terá em guar,da o quinhaõ do au.." 7 Finando-fe o pay, fe ficar a mãy
fent~ , e dar-Iho-ha, quando vier; e pagará viva, fendo cafados por Carta damétade,
cada hum primeiro feu quinhaõ das def.. e antes que tenha dado partilha 'üa heran..
peCas, que torem feitas na cultura dos her- ça aos .filhos, ou outros herdeiros do mari..
da mentos e adubios dos ditos bens. do, comprar, ou ganhar conl os frl1to~, ou
, 3 .;E demandando algum outro parti:. dinheiro da herança alguma coufa, _tendo '
lha de herdamento, de que por~ Direito recebido os frutos, que aps filhos, ou ou..
deva haver parte, fe o demandado lha naõ tros herdeiros pertenciaõ ( quer os filhos
quizer dar, ou querendo eIle dar partilha fejaõ dantre ambos, quer da ,parte do mor
a outro,a que a deva dar,elle a naó quizer to), deve trazer (udo á partilha, quando,
receber, fendo para iífo chamado aJuiz<:>, lha demandarem, affi o que ficou por mor
onde quer que efi:eja ; e fendo efpq-ado o ~e do ~ari_do,comoo que depois com'prou,
-tempo,que lhe for affignado,naó querenda ou ganhou, antes de ter partido com os
'elle vir,nem enviar por Goutrem,que efi:eja herdeiros do marido a herança, ou frutos
á partilha, entregaráo ao que quer partir, della : e' ifto, quer fe ella cafe , quer naó. E
feu quinhaõ do herdamento ,ou brs em fe os filhos, ou herdeiros do marido antes
lugar da 'penhora. E naó ferá oBrigado quizerem partilha dos frutos, e renóvos
trazer á partiçaó ao outro, quenaô quiz dQs bens da herança, naó haveráó parte

r
~~~tP~at.·tliirl:0sfrutos e rendas, que dos ditos bés dos ~anhos, e compras, que depois forenl

r em elfe meyo tempo, até ,q..ue ve.. feitas. E fe 'quiz'<a:em partilha dos gânhos,
rtir. e' das compras, naó'haverúó partiça·ó do~ "
E fe algum efi:iver em poífe de her.. frutos, e renóvos, 'que depois vier~õ.. "

am tos, de que deva d.ar partilha, e os L E fe por morte da mulher ficar o
outros,Cjue neIles tem quinhaó,]~edeman- marIdo vivo, e ficarem filhos da parte da
dar {eu quinhaó do paó, e dos frutos, ,mulher fómente, ou outros feus herdeiros,.
que ,olheo deffes herdamentos,~queJavra, fe :filhos deHa naó ficarem, ferá o marido
e p ue,deve-Ihe dar outro tanto. quinhaó obrigado dar aos filhos de rua mulher, ou
dos -rutos, quanto cada hum deve haver aos outros feus herdeiros partilha do que :
nos herdamentoS'; e elIes lhe devem dar comprar, ou ganhar com o~ frutos, ou di- '
cada hUl11 feu Ruinha5 da femente,que ahi nheiro da herança,em quanto lhes naó dér
metteo, e da outras defpefas, qu~ ahi' ti.. partilha dos bens,ou dos frutos, e renóvos
ver feitas. deHes. E durando-lhes fua parte dos ffu-,
. 5 Tendo os herdciros,ott companhei-' tos, e renóvos, naó ferá obrigado dar-lhes

ros alguma coufa, que naó púlfaó entre G' partilha 'das compras, e ganhos. A qual
.partir {em damno,affi como efcravo, beíla, efcolha ficará aos herdeiros do defunto. E
nloinho, lagar,ou outra coufa femelhante, ficando por morte da mulher filhos dan-
naó a devem partir, mâs devem-na vender tre ambos, guardar-fe-ha a difpofiçaõ do
·a cada hum delIes, ou a outro algum, qual Direito Commum.
mais quizerem, ou por {eu aprazimento 9 Outro-fi, fe por morte do pay, ou
trocaráô com outras coufas,{e as ahi hou.. mãy fic~ algum de feus filhos, ou outro
~er. E {e fe naó puderem por eRa maneira feu l~eiro na poífe dos bens, e vierem
hawer, arrenda-Ia-haõ , e partiráó a renda outros feus irmaâs, ou herdeiros de fóra,
entre fi. r- e lhe pedirem partilha d<;>s ditos bens, e

6 .~ fe por morte ~o pay, ou mây fi.. herança, aqueIle, que affi efliver em poífe,.
-carem '.tos filho~;: e algum for menor h",verá fua parte daquillo, que tiverem os
de vinte cinco an,nos, poderáó os outros outros herdeiros, que vierem pedir a parti
irmaõs pa~j.p...,por li , e por elIe, com O lha, fenqo co~fas taçs,que elles fejaó obri~ • f

. pax, ou "mãy, que vivo ficar, com auélori- gajos traze~las á partilha, como acima
difremos•
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Como fe 7Uló defazer as partilhas entre os herdeiros. 77
dilfemos. E os lr~aõs, 'ou herdeiros, que cafos acima declarados; e naô os fazendo,

• l1ffi vierem de fóra, n~'t entrará5 na polfe [e lhes dará em culpas nas ditas refideuco

dos ditos bens, que eIle tiver para partir, das. E os ditos foqudhos {e naú levanta..
mas de fóra lhe. devem pedir partilha ráó, poíl:o que as pa~·tes o requeira5, com
dellcs. (e offerecerem aãar fiança. E fentindo-fe

10 Eflando algum em polre dos bens alguma das partes aggravada de o Juiz
de feu pay, ou rua mãy por hum anno, nao fazer os ditos roquefiros , naú poderá
ou mai~~ levalldo delles os frutos, e renó- appellar; {ómente poderá aggravar por in~

vos, dará aos outros irmaos, 'e herdeiros firumento, ou por petiçaõ.
partilha dos frutos" e renôvos;ou terá cada 14 Porêm o irmaõ, que naõ eílá em
hum deIl€s outro tanto tempo os ditos poífe da hera~ça, pôde requere :'ao que
bens:,quanto os ~lle teve, e entaõ partirá.5. eíliver "em polfe della 1. que traga logo á
. I I E depois que algum começar dar partilha o que houve de feu pay, ou mãy,
partilha a {eus irmaós , ou a outros quaef- poflo que a partilha reja entre eiles come-
'1uer , naó a póde dete. , que a naó acabe çada, e naú feja ainda acabada•. E nefie
de todo,por razaó de entrega de cafamen- cafo mó ferá o irmaó,que efliver.em poífe,
to, nem de outra alguma coufa , nem fará tiradq della.
[obre iífo demanda, até que a partilha feja " I) E o que di{femos do irmaó, que
acabada. E o' que houver de dar partilha eflá em polre da herança de {eu pay, oll.
começa-la-ha , ou no movel , ou na t-aiz, rnãy, haverá lugar no marido, que por
Rual mais quizer. morte da mulher tem em {eu poder os
. 12 E começando 'alguma pe{foa dar bens,que anlbos haviaô, e poífuiaô em rua

'- partilha a {eus filhos, ou irmaos, ou quaef- vida.E Qem affi na mulher, que por morte
quer outros herdeiros, naó poderá dUatar, de {eu marido ficou em poífe, e cabeça de
nem deter a dita parti~ha, por d~vidas aI- cafal de cuja maô os herdeiros haõ de re·

,~ gumas,que depois mova.E fe a pe1foa,que , ceber a herança.
eilá em poífe da herança, antes de come- 16 E {e os irmaõs começaífem entre :"
çàr a dar partilha,allegar algumas duvidas, fi partir a herança de {eu pay., ou mãy , o
fobre que deva haver demanda, {erá tira- de qualq,uer outro defunto,que a elles per·
da da poífe da herança, e bens; e os ditos tença~ {em algum deIles eíl:ar em polTe da
bens, e novidades delIes fe {oquefiraráó, herança uO tempo,que começáraõ fazer a
até as duvidas fe acabarem. E naó {e aca.. partilha, poderá cada hum delles allegar
bando as partilhas ~ e duvidas delIas den- contra o outro em todo o tempo ( pofio
tro de,11um anno contado do dia da morte que a partilha naó reja entre elles acab9da). .....
do defunto, logo os bens, e heranças fe qualquer razaó, que lhe co~Direito per
foquef1:raráõ;falvo confiando notoriamell- tença, affi da entrega do calamento, como

, te que naó fe acabáraó as partilhas, e du- de outra qualquer coufa; e ferá ouvid<> "
vidas dellas dentro no dito anuo por culpa com {eu Direito, fem embargo de já a
do po{fuidor, {ell~'" dos outros herdeiros. partilha fer entre elles começãda.
E o me[mo fe gua& á " quando algum - 17 Havendo filhos,que tenhaó dotes,
dos herdeiros 'tiver 1 fi dot~, ou coufa, fe fará' partilha do liquido entre os outros
que deva trazer á coIlaçaó, e diífer que filhos, que naó tivl;rem dotes; {alvo, {e os
íJ.uer [er herdeiro, e mover alguma duvida dotados dHferem que querem vir logo á
ácerca do que affi, he obrigado trazer á partilha com feus dotes; porque entaó {e
collaçaô; porque logo oJuiz da. partilhas fará a partilha direita entre todos. E ba
de {eu Officio {oqueilrará o ditddote, ou vendo alguma fazenda de partilha, que'
coufa, pofio que lhe naô feja reqderido naó feja liquida, ou que efleja fóra do
pelas partes. Reyno,fe fará partilha da fazenda liquidà,

'I J E porque o Juiz dos Orfaõs, e que eíl:iver no Reyno: e affi cornqJr fazen..
mais Julgadores, que fazem partilhas te- da,que nao he liquida, ou que eBdver fóra
nhaó cuidado de faz~r os ditos foqueíl:ros do Reyno fe for arrec dando', affi fe hirá
mandamos que em fu-as reGdencias fe per.. f~endo partilha della. E iíl:0 fe entenderá,
gunte partic~~larmente, Ce oâ ~zéraõ nos quando todos forem moradores no Reyno;
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porque, morando algum delles fóra do quizerem, desfaz~r por' remedia da retH...
Reyno , . e tendo fazenda, que deva vir á tuiçaó, que por noD;'as .Ordenaçoés, e Di- .
partilha, naõ fe lhe dará partilha da que reito lhes he outorgado. , \,
dHver no Reyno ; [em prin1eiro fe fazer 22.E fendo n partilha aca0ada, Ce

" partilha da que dHver fora delle. metteráó os herdeiros de r0f[e dos feus
. J 8 E quando a partilha for de todo' quinl oés confórme as Cartas de partilha,
feit~ ~ acabada ent:e os irmaâs,ou outrO~ qu~ lhe forem paffildas, [em embarg~ de

. herdeIros, [e for feIta em [ua pre[ença: ,e quaefquer embargos, com que a outras
de feu expr~ífo aprazimento e confenti- partes a iífo venhaõ .. Nem [e impedirá a
mentor por mandado daJuíliça,e.por par- dita poífe, e entrega, pofio que as ditas
tidoresí~ for concordada, e affignada pelo partes appellem, ou aggravem das ditas
Juiz e p'artidores, .ou quando as p.artes fi.- partilhas. .. .
zerem partilha entre fi fem auétoridade de 2) E os afforamentos, perpetuos, que
Juítiça, tanto que por elles for acabada, e algumas pe([oas tomaú para fi, 'e feus her~

o auto, que fe della fizer, for por elles afll- deiros, e fucceífon~s,fempre fe hao de'par
gnadç> em efcriptura publica, ou aél:os tir por eftimaçao entre os filhos, ou her
públicos, em cada hum deRes. cafos p'ao fe deiros do defunto, por cuja morte ficáraó
poderá já mais a.p~rtilha desfazer, poflor os bens afforaclos. E porque os taes bens,
que algu:ma' das partes a contradiga. Po- fegundo a natureza dos fóros, nao fe haó
rêm, Ce.diífer que foi nella enganado, álem de partir, e hao de andar em huma fó pef..
da amétade do que jufl:amente lhe p~rten- foa, mandamos, que fe encabecem em
cia haver, e o affi provár, as partilhas ou- hum dos herdeiros, em que fe todos, ou
tro-fi fe naú desfaráó ; mas os ou~ros her- a n1ór parte delles concordare.m, do dia,'

- deiros lhe comporáõ fórnente a fua direita que f~ o foreiro finar, até Ceis mezes. E o
,'.; arte. , _ 'iue affi os houve~" I agará a eftimaçaõ aos

'19 Pofl:o que a' partilha feja feita, e outros herdeiros, a .cada hum [eu quinhaõ;
j _ acabada, fe alguma das partes diífer que e a penfao ao Senhorio fegundo a fórma

he errada; e feita,como na-õ deve,e provár do contrato. E nao Ce acordando, fejaõ
',' 'lue he aggravado, e damnifica90 em a obrigados vender os ditos bens alforados.

fexta parte do que lhe direitament~ per- dentro de feis mezes,requerendo prim'eiro .
tcncüi haver, a dita partiça5 fe naó revo- o Senhorio, fe os quer tanto por tanto. B
gará, nem fará outra de novo, mas ofou- o que comprar o dito foro p.agará a pen':
rros herdeiros lhe comporá5 outro-fi tua f.ao 'ao Senhorio; e os herdeiros partiraõ

'-..,. direita part~ , com tanto que o que affi da entre fi o preço, que aífi houverem da
partiçaõ Ce ~ixa,a contradiga, e reclame venda, fegundo forem herdeiros. E paífa..

. até hum amio, contado do dia, que a par- dos os [eis mezes, fem o encabeçarem em
, . ti1b.~ fe àcabou, perante o Juiz das parti- algum delles, ou venderem, mandamos

lha~, ou perante outro qualquer Julgador~ que o foro feja devoluto ao Senhorlo~'fe
efl&Í1do em outra parte, tomando diífo in~ o elle quizer.
firumento pubIico~ 24 E quando o rilari~o, ou mulher;
.. 20 E quando o herdeiro aIlegar que ou cada hum délles ,-fendo já cafados p'or
foi enganado na fexta parte, ou alem da Carta d'amétade, tomarem algum affo
amétade do que jufl:amente lhe pertencia ramento em perpetuo, por quaefquer p.a..

, have~, como acima dito he , a fexta parte lavras,que no contrato forem póflas,feráõ
fe entenderá re[peétivamente a todo o ambos m ,eiras no afforarnento; e por
quinhaõ do herdeiro, que allegar o dito morte d~ cada hum deUes fe pártirá pOl"

en..gano.. ,.. . eílimaçaõ entre ° que vivo ficar, e os her...
21 a E O que ~ito he, [e deve entender, C'deiros do que t'111ecer, fegundo diífemo~..!

<1uand~odosforem de perfeita idade;por- no Paragrafo precedente. E {e'antes que
q~~,fe alãtu.ns daqu~lles,entre os (}uaes for cada huPl delles ca[aífe , tiveífe O ~tal af

,feIta a partilha, nau forem de idade cum... foramento em perpe uo, e depois ca[aífe,
pr.ida de vinte,cinco anIlOS? e {e acharem partir-[e-ha entre o que vivo ficar, e os
depois enganados neHa, pode-Ia-haú, Ce herdeiros d~tlefl1nto por eaimaç·~õ,·fi'l!'
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cando fempre o afforamenfü encabeçado pufer, tomará por 'adjunto pára o aju
no que o tinha, antes~que caíà{[~ , ou em dar a próceder, e para determinaçaõ das
cada hum de feus herdeiros. Porêm, [e no duvidas, outro Júiz dos Orfaós da me.f
contratõ do afforamem:o, que foi feito,an- ma Cidade, ao.. qual fe na5 poderá pôr
tes que cafa{[e, for conteúdo que o affora- . {ufpeiçaó alglln~a; e nos outros Lugares
ment? he dado para aquelIe, a que foi da- do Reyno,quando for pófia fufpeiçaõ aos
do, e para feus filhos, ou para feus filhos, Juizes dos Orfaõs, ou a outros J ulgado
e {eus d'efcendentes, [em fazer mençaó de res, a que algumas partilhas forem com
herdeiros, e' fucceffores, ou de herdeiros, mettidas, ou as fizerem por razaõ de (eus
ou [ucce{fores , naó fe partirá o tal affora- Officios, tomará, cada hum d~lles por
mento, nem a eflimaçaó delIe por morte .adjunto o Juiz de Fc$ra, fe o no Lugar
de cada hum deIles entre o que vivo ficar, houver; e naó o havendo, tomará hum
e os herdeiros do que faIlecer; mas ficará dosJuizes Ordinaiios, que feja mais fem
precipuo com o que antes o tinha, ou [eus [urpeita. E fendo oJuiz de Fórajunta
herdeiros. E quanto a s que cafarem por mente Juiz dos Orfaós , tomará por ad
dote, e arras, guardar-fe-ha o que entre junto hum dos V éreadores do tal Lugar,
eIles for acordado. -qu~ reja mais fem fufpeita: e huns e ou-

2) E vindo alguma das partes com tros procederáó nas ditas partilhas com os
fufpeiçaó ao Juiz das partilhas, fendo na ditos adjuntos, até de todo fe acabarem,
Cidade de Li{boa, o Juiz dos Orfaós, fem aos ditos adjuntos Ce poder pôr fuf.
ou outro Julgador, a que a fufpeiçaó [e peiçaó alguma.

.~

XCVII.
Das CollaçoEs.

SE o pay, ou mãy, ou ambos junta- partiráó a outra herança commummente
tamente derem alguma coufa mo- com o pay ,ou mãy, que for vivo; e de
vel, ou de raiz a algum de feus fi- pois .que for morto o dito pay, ou mãy

lhos, quer em cafamento, quer em outra t6r~rá aqueIle, a que foi feita a doaçaó,á
qualquer maneir~, ferá obrigado tornar Collaçaõ a outra amétade , que ficou; e .
tudo ~l Collaçaó aos outros [eus irmaôs., partirá outra vez igualmente con1 [eus ir
rlepois da morte do pay, ou mãy,que fizé- maós.E o que dito he fe entenderá,quando'
raó a doaçaó, com as novidades, que os o pay, e mãy ca'fáraó por .arta d'améta..
bens, que affi tiver em feu poder, e trou- de, fegundo Ley do Reyrio; mas quando
xer á Collaçaõ, renderem depois da mor- o pay, e mãy forao ca[ados por dote, (} C)

te dos doadores até o tempo das partilhas; arras, e dotáraô os filhos, Ol). lhe fizéraõ
porque naó os tendo em (eu poder ao outra qualquer doaçaó , fe guardará a dif..
tempo,que Ce o pay, qu mãy finar,naó ferá pofiçaó do pireito Commum, ora dotar·
obrigado trazer as l1@vidades á Collaçaó: [e~ arpbos, ou c~da hum por fi.
e Hlo, pofia que pelos irmaós lhes naó feja 2 E naó tornaráõ á Collaçaõ o jantar-,
requerido, fe eIle quizer entrar com eIles ou cêa, que o pay , ou mãy lhe déraó em
á herança. E bem am ,trará á Collaçaó . os dias de fua voda.
tudo o que houver de [eu pay ~ ou mãy, ) E fe o filho, ou filha,a que for feita
ou o que deJIes procedeffe, que"fe_chama doaçaó por o pay"ou mãy, ou por ambos,
em Direito Prifeélicio. am em cafamento, como por qualq'uer

I E fallecendo f6méte o pay,ou may,'" outra maneira, naó qui~er porW'J>rte do
ficanáo o outro vivo, e havendo ahi ou.. pay, ou mãy, ou de ambos entr~f;,-om os
tros filhos, fe aquelle,a que foi feita a doa.. irmaós á herança do pay , ou miy, ou de
çaó, quizer entrar j. herança do que fe ambos, naó terá obrigado tQ,t'nar a [cus
finou, trará á Colliçaõ amétade do que' irma6s a coura, que lhe foi dada; falvo, fe
lhe foi dado, e clle e os utros irmaés .a doasao for. taó grande, que exceda a

O ... legitima
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legitima defte filho ou filhà , a que foi fei· romaria, ou pâra [ll;a cavallada emQqúanto
t~, e m.ds a terça da herança de [cu pay he [oIteiro, pofia <-iue vá lTIuitas' vezes á·
ou mãy , ou de ambos, fe anlbos lhe fizé ..'· gueda, e pofio que, qu-ando a ella foi, Já,
raó a doaçaó, por cuja ~aufa a legitima foífe Cavalleiro. Porêm , fe, depois que o
dos OUtros filhos fique ~m alguma parte

o
filho for ca[ado,for á guerra,e lhe [eu pay,

diminuida; porque em tal caro, ü: á heran- ou mãy derem qualquer coufa para ,lá ga
naó quizer entrar, [erá obrigado refazer fiar, trará á Collaçaó tudo o que lhe am
aos irmaos toda fua legitima, que,tirada a derem;íàlvo,{e ao tempo,que foi águerra;
tei-ça,lhes pertence haver dos bens do pay fendo carado, ainda naó era Cavalleiro ;
ou ináy,., ou de ambos, {e ambos fizerao a porque nefl:e cafo, pofl:o que reja cafado ,
doaça~. E {e eIle ainda na:ó for entregue pois fe vai fazer Cavalleiro , havemos por
dos bens, ou quantidade de que lhe foi fei. bem que naõ traga á Collaçaõ o que niflo
ta doaçaõ, naó poderá demandar, nen1 ha· gaRar.
ver mais, que o que montar em fua legiti-: 8 Nem trará o filho á Collaçaõ o que
ma, e na terça do pay, ou máy, <Lue lhe lhe o pay , ou a mny derem para fahir do
hzéraá a tal doaçaõ. Porque {empre as ,captiveiro, ou do homezlo, nem o qu~

terças do pay, e mãy, até onde ab ange- com eIle gafl:aremno Paço,quando era [ol~

rem,fao obrigadas a refazer os cafamentos/ teiro; porque, fe depois de caÇado lhe foi
<lHe promettem,e doaçoes, qfazem a feus dado,pofl:o que feja para o gaRarno Paço~ .
filhos, ainda que exprdJ:1.mente na6 for- trél;rá á Collaçaó o que lhe affi for dado.
[em obrigadas, e po(lo que os defuntos E declaramos que Paço neRe caro, fe
dellas ordenem outra cdufa. entende fómen te nos que comno(co vi-

4 E declaramos que,p~ra fe dizer que vem, ou com a Rainha, ou Princep~., O:l1

a doaçaõ he grande, e excede a legitima, cada hum de no{fos filhos. , \
.e"terça, [e ha de olhar a valia dos be:BS do 9 E iflo" que di:zemos, que o que for
q~e os deu, ou prometteo em ca[amento, ~ado para caval1aria,ou Paço,fe naõ traga
ao tempo, que a fez, ou ao tempo de rua a Collaçaõ, fe entende, quando as couras,
;n~rte, qual e[colher o donatatio. E ~fia que lhe affi forem dadas, [aó já gaRadas;
e[colha [erá rómente nas doaçocs d~das que [e ainda as tiver ao tempo da mort~
em cafamento; porque nas outras doa- de quem lhas deu, rerá obrigado traze-las

" ( çoés, que [e fizerem aos filhos, fe olha-fá o á Collaçaõ, affi como as tiver.E poRo que
Cjue os bens do doador valerem ao tempo as naó tenha, fe lhe prov.arem que 'o que
d.eJua morte. lhe foi dado para cavallada, o trouxe, e

5 E quando os filhos dotados decIa- vendeo, ou gaaou no. Reyno , ferá obri.
ràrem que lia~ querem [er herdeiros, e os gado trazer áCollaçaó o 'lue di{fo recebeo;
dotes excederem ruas legitimas,e as terças ou o que valia ao tempo, que o trouxe.

r ~os doadores, e forem obrigados refa~r . 10 E queremos que naó tragaô á CoI· .
aos outros filhos fuas legitimas por inteir<?, laçaõ os filhos, ou outros defcendentes,
o.Juiz das partilhas poderá obrigar aos fi- as mercês, que a elies,ou a [eus pays e af
lhos, que [e fahem com [eus dotes, a com·· cendentes para elle~ fizermos, ou tenha
pore,m a [eus irmaõs o" que, mais !iverem mos feitas,ou promettidas de cafamentos,
em -fi, executivamente (em mais, outro ou ajudas de cafamentos; porque quere
proce{fo. . mos que [ejaó precipuas, e il1Jolidllm dos,
" 6 E querendo o fi1ho,a que foi feita -a filhos, ou defcendentes para que os de{..
doaçaõ pelo pay ou mãy ,ou entrar á fua embargarr11?s, e mandarmos pagar; nem
herança, e trazer á pal~tilha a dita doaçaóJ lhe fejaó imputadas em ruas legitimas,po~
J.>d'de-lo-ha fazer em todo caro, ainda que fio que feja certo e manifeHo, que por re~
os irm ,., s naó qHeiraó. f;peito, e .contemplaçaó dos P::'l.Ys , ou dos

7 ' .naó trará o filho á Collaçaõ a feus outros afcenden.tes,e por feu requerimen-'
irma5s o\que lhe o pay, ou ~ãy derem to as taes doaçoes de ca[amentos, ou aju~
p,ara aprencier em éfcólas , ou em eRudo, das delIas foraó feh s aos filhos, ou a ou"'!
~)lJ a qúem o, enfinar aqualquer outro n1~';' tros de{cendentes. E ~90deráô com os ou
~~~. ,.I~en1 o que l1~e d~u para hir a' algüma tros herdeircrt-entrar'á partilha dos ben.s, e .
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" her:ança do pay, ou mãt, e ,dtj)S outros af- dos, fique efcolha aos irma6s, con{l:r~mger
, , ,~cendentes. E queremos que s ditos ca- ao dito feu irmaõ traze-los affi como e{laó~

f famentos,., e mer,cês de a~uda para eIles fe ,e mais a efiimaçaó dó' damno, ou que tra.
regulem-~, como fe 'fotrem bens quaG Ca- ga o preço, que v~liaõ ao tempo, que lhe
flrenfes., .e na~ tenhaó ~at~~eza de ~ens f0,ta6 dado~.A: ~es efcolhas,affi no caro
Profetl:lclos.E dlo que dIto he havera lu- das bemfeltonas, como dos damnifica
,gar, e· fe ,guardará nos cafamentos;e ajudas mentos,haveráó lugar fómente, quando as
para eIles, dadas, ou promettidas por Fi- bemfeitodas, ou damnificamentos chega..
dalgos, e outras quaefquer petroas, ,que ' rem á quarta parte do preço, que o,s bell6
naó (ejaó aCcendentes por linha direita da- valiaõ ao tempo, que lhe foraó dados•.
quelles, a que os cafamétos,ouajudas para . 14 E fe aquelIe, a que os bens faraó
elles derem; porque nas doaçoés feitas pe- dados em cafamento os naõ tiver, por os
los afc,endentes fe guardará o que por Di- ter vendidos, doados ,ou alheados, ferá
reitá for determinado. "'l ., óbrigado trazer á Collaçaõ o preço, que

,.'~ 11- Porêm, fe a vontade,e tençaó dps valiaô..,ào tempo,que lhe faraó dados em
-que as doaçoes e mercês fizerem, for que cafamento.
fe hajaó de partir,e vir á Collaçaó,deve-(e .., 15 n E fe lhe foraó dados em caramen..;
declarar expre{famente nas doaçoés ; por~ to bens moveis,e os ~inda tiver,trá-Iof-ha á
que. o que declaradamente ácerca diflo Collaça6 no E{lado~emque ao tempo d~

por os Doadores for dito, e ordenado 'ao partilha efliverem, quer lhe fotrem dados.
tempo,que as doa~oés fizerem, mandamos em preço ~erto, quer naõ. E naó os tendo
que fe guarde. ' para os poder trazer, trará a efiimaçaó do

'12 E- as coufas dejuro, que alguns que valiáõ ao témpo,que lhe faraó dados
ce Nós trazem, ou em vida, e as tenças, em, cafamento, ou outros bens moveis·

.. que faó em vida, ou em quanto for nolfa taes ronlo eIles eraó ao tempo, que lh03'
m~.rcê, ,que os p~ys,ou mãys, ou'avós nos' déraó, qual eIle mais quizer.
requerem, que em fuas vidas as ponhamos 16 E quando o filho,que ~fl:á com reu
~m cada hum de feus filhos, ou netos, e pay, ou conl fua mãy; ou com ambos, ga..'
por nos diífo 'aprazer lhe mandamo~ fazer' ilhar algUma coufa por feu trabalho, quer
Cartas das ditas coufas em hum filho, ,ou antes de cafado', quer.depois, ou lha N 6S'
ne'to , deternlinamos que, quando as taes dernlos,ou qualquer outra peífoa,naó ferá
çoufas dermos a filho , filha, ou outro' obrigado de a trazer á Cól1aça'ó-aos outros
~efc'endente por confentinlento do pay, feus irmaás depois. da ~orte de f~u pay" )
~ãy , ou avô , que a dita tença ,ou ou mãy, pofia q\le a d~Q1andem; falvo, fe
cpufa de N ós,ou da Corôa de notros Rey- o'ganhou com os bens do.,pay,ou da ~ãy,
~os tinha, a dita coufa, ou tença , ou efH- vivendo, e eilando com elles, e governan
maçaõ della naó venha á Collaçaó, nem do-fe éom os beils delles: porque em efte
fe impute em (ua legitima por morte do c~(o o pay, ~u mãy deve,m hav'er, e rece·
que a foltou, ou trafpaífou. ,bel' tudo; e depois que morrer o pay, ou

I) E dando o pay,ou,mãy a reu filho nlãy, .os irrriàõs o partiráõ en~re fi, depois,
bens de raiz, fe os tiver, quer feJaó dados que partirem com Q que ficar vivo, e haja _
eJ?1 certo preço,quer llaó tra-lof-ha- á Col- ,cada hum fua parte. E ainda que o filho,fe
Ja.çaó a feus irmaós, fe os tiver. Porê'm, fe governe com os bens do pay,ou da mãy,fe
o .dito filho tiver feito bemfei~or1as nos com os bens delles o naó ganhar; naó fer~

d~.tos,bens de raiz;depois que lhe am foraó obrigado a traze-lo á Collaçaó.
dados, fique-lhe efcolha trazer á CoUaçaõ 17 E fe o filho, que e{live~ debaixo
os qitos bens affi como eftaô, com tanto 00 poder de feu pay, houver delle alguns
ql1~ os irmaõs lhe paguem as bemfeitodas, bens, ou que delle proced~{fem, e (fiando
que nelles tiver feitas ; ~'Se antes quizer fob ~eu podc:r fal~ecer o pay ~ tr~f~i á Col
trazer o preço, que vahao ao tempo, que laçao a [eus Irn'laos tud9 aqutllo, que aili
lhe faraó dados" pwle-Io-ha fazer. E fe houve de [eu pay ; e benl am tooos os ga
os bens eíliverem clàmnifi ~ os, t~nd9' nhos,q dos'ditos bês procedêra6,fe os hotl.
refpeito ao tempo, em que 11 e foraó da: 'ye vivendo,e efla,ndQ COJ'll o pay, ou 11JãY~

, ,Liv..!V. ,J.t lS·Ega~
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18 E ganh~ndo o filho,que efiiver fob tima ao dito )h~td'relos feíls jrma~;;Gt1an.

poder de [eu pay alguns bens em aéto mi-' do fe fin~rtJ pay , ou rnãy, a que affi foi
litar, ou em aél:o de Letras, pofio que o defcontado. ('
pay morra dl.ando o nUro fob feu poder, 22 E por quanto muitas ve~es. acon
naõ trará os taes bens'A_CQllaçaõ a feys tece que. algumas pefio.~s compraõ aI..
irmaõs,porque todos e{fes bens, e ganhos, guns bens, que outros trazem emprazados.
que delles procederem, fa6 proprios delfe em certas peífoas com aI1aoridad~dos Se
filho, que os ganhou. nhorlos, e os ditos compradores·em fua

19 E fe o filho, eílando fob poder de vida, ou por feu fallecimento nO~l,eao ça
feu pay, ganhaífe alguns bens por outra da hum de [eus filhos, e entre o ditorno
a1guma viá, que fe chama emDireito Ad. meado e os outros irmaõs, Ce feguem du.,
venticia, haverá o filho a propriedade deI- vjdas e contendas, fe tratá o dito nomea..
les, e o pay os ufos e frutos, em quanto o ào.á CoBaçaõ, ou lhe feja imputado enl
filho dEver [ob {eu poder; e tanto que fua legitima a vali"a do dito prazo., ou o
for emancipado, 011 caf:1:do, logo lhe feráõ dinheiro, que fe~ pay por ene dell, ou {e
entregues, para delles haver o fe!1horio haverá o prazo precipu9 {em os irmaõs
oumprido, como' de rua coufa propria. E" terem contra eIle direito algum fobre eIle ...
fe o :pay fallecer, eilando o filho [ob [eu E Hlo nlefrno , alguns haõ por empraza
poder, haverá o filho todos elfes bens, affi mento de certas petroas alguns bens dam·
como feus proprios ; enaó os trará á Col- nificados, ou matos rnaninl1'bs, e faz€flI
Iaçaõ a {eus irmaõs, nem parte alguma em eIles muitas. hemfeitorlas, e eefpefas, e
delles. nomeaó algum fllho,e os outros requere~,

. 20 Se o avô fizer em fua vidá doaçaó q'-le traga á Collaçaõ a valia. do dito pra-
de ~lguma coufa a feu neto, ou neta, fi.. zo, ou o que o pay nas bemfeitorias ga
ihos de felJ filho, ou de fua filha,. tfaze·la.. fiou: Gúerendo Nós a .Hlo prover man
h.a á Collaça5 depois da morte de feu avô, damos que,. fe o pay ,ou mãy tiver algum
fe quizer entrar á fua herança com [eus empraza.mento, que lhe feja fcitQ em pf'f..
tios irmaqs de [eu pay, 04 nlãy, ~lhos do foas, ou para eIle', e para feus filhos, ou
dito feu avô,que lhefez a doaça~fe a e{fe para eJIe', e para rua nnl1her , e lnun filho,
tempo o pay,ou nlãy dos ditos J.1etos vivo Gue dantre ambos nafcer, ou o que derra
naó for.. deiro delles nOI1lear, e em,,fua vida o der

. ~ I E fendo ainda ao tempo da morte em cafamento, ou por outro titulo a
, do avô vivo o fjlho ou filha, pay ou cada hum de (eus filhos, e o nomear ao

rnãy doneto ou neta,a que foi feita a doa- dito prazo, feja obrigado o dito filho ao
çaó pelo avô ,....Querendo o pay , ou mãy trazer á Collaçaõ, fe quizer herdar com

'.' do neto, ou neta entrar á' herança de {eu feus irma6s, ou lhe ferá imputado em {eu
pay ou mãy, trará áCollaçaõ a {eus . - quinhaõ a vali~, e efiimaçaõ do prazo,
maós aquillo, que por feu pay ou mãy foi que valia ao tempo, que ll1e foi dado. E
da90.ao neto ou neta, filho ou filha deffe, fe o pay,que llIo deu, for a derradeira pef.a
€I,ue quer entrar á herança de feu pay, ou foa 1 trará á Collaçaõ o que valia na vida
mãy com [eU irmaõ,ou~irmaõs. Porq, pois do pay, que lho deu. E naó lhe f~f1do da
a doaçaó foi feita pelo avô ao neto por do em, vida do pay, ou mãy~mas 110mean
contemplaç'lõ de reu pay, ou mãy, fe do-o fótnente ao prazo para depois de fua
ctre pa~,. ou mãy quer entraF á herança do morte, n~õ ferá obrigado trazer o prazo
avô com feu irmaõ, he juRo que traga á, nem a valia delle á Collaçaõ, nem lhe fertl
CSol1açaó tudo aquillo, que por (ua con- imputado e-m [ua legitima, uenl defconta
templaçaõ foi dado pelo avô. a {eu filho, ~o della; {alvo, Ce foífe comprado, ou ac
ou filhã , ainda que todos fejaõ vivos. E. íJ.uirido do dinheiro, ou fazenda do pay"
naó Gut 'endo o dito filho, ou neto entrar ou rnây, que o nomeou, ou poilo que naô
3 partillJa,fe terá ~manéira,queacima dif.. foífe comprado, tiveffe o nomeante feitas.,

. remos.. E t'udo o que fe defcontar ao filho· muitas' hemfeitoflas'f ~efpefas nelle; por
na {ilccelTaó de (eu pay, ou mãy pela qoa·r que neftes C~JS Cerá ófilho nomeado obri·
ç~õ, que fez 'lo feu.neto!_fe conta(á na.legi. gado tr~zer I~ Collaçaõ'1 ou lhe ferá con

taqQ.
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• tado erl1 '('eu quinhao O preço por que o faz a partilha; porque neCle caio fe paro

./prazo foi cbmprado, ou o q e valia ao tiráó fómente , e viráó áColIaçaó as bem
tempo que o houve, qua~.o filho meado feitorias,. e o preso ~dellas,que de novo.
mais quizer. E affi lhe ferá contado no . fe fizéraó.
cafo das bemfeitorias o preço, .que o pra.. ~ 24 Ê fe ál~rP homem, fendo catado
zo mais valer por razaó dellas ao tempo, por Carta d'ameÜde,comprar alguns bens
que elle bouver o prazo, ou o ·que cuftá- foreiros para fi , e certas peífoas, a que os
r.aó as ditas hemfeitorias, qual elIe mais taes bens por nomeaçaó devaó vir, fu.a
quizer. E ifto na'" fe entenderá em aI- mulher [erá meeira na valia do prazo, 011
gtlT):1as defpefas, e bemfeitorias pequenas, no preço,que os bens cuftáraó.E bem affi"
nem em algumas outras, que o nomeante quando· o marido fizer nos bens· foreiros
de neceHidade , 1 confórme a Direito, fem grandes defpefas, e bemfeitorias, [egundo
outra convençaó das partes, nem condi.. a declaraçaó do Paragrafo: E por quanto.:,
çaó póíl:a no contrato Ç.mphyteutico, he quer eífes bens houveife por compra, que~
obrigado fazer. por 04tro qualquer titulo, ferá (ua mu..
, 23 Mandamos que, depois que huma lh~rmeeira na valia das ditas bemfeitodas
ve:l,. Ce fizer partilha do preço,ou das bem- . 25 E o filho", ou filhos, que o pay no
feirodas de alguma propriedade foreira mear, feráó obri~ados pagar á mulher do
em.vidas, por fel' comprada pelo defunto, nomeante, quer feja fua mãy, quer naú, fe
ou ter nel1a feitas bemfeitorias, as quaes eIIa em a nomeaçaó expreífamente naó
fe avaliáraú, e partiraó já na partilha, que outorgou a parte, que do preço do prazo,
h:uma vez fe fez dos bens do dito defunto, ou qemfeitodas lhe pertence,como acima
naó tornem outra vez á Collaçaó, nenl Ce temos dIto. E ficando ella nomeada em tal
avaliem para a partilha, que Ce fizer da.. prazo, ferá obrigada fati$fazer aos herdei..·

" quel1e,que houve a tal-prcpriedad.e, e pa- ros do marido a rua parte da valia delIe ,
gou o preço delIa, ou as bemfeitorlas, que ou bemfeitorí'as, qual ella efcolher, pela.
nella ·fol;aõ feitas; falvo, Ce de novo hou- maneira que em os filhos dito he. E erra
ver outras bemfeitorlas feitas por aquelIe, Planeira, fe terá con1 o marido, quando O,
que a houve, e de cujos bens agóra fe prazo fOI da nlulher..
• • .1
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~m que caJos nao poderá o pay haver o ufcfruto dos bens do ~/ho."0 Pay naó haverá o ufofruto ufofruto d'alguma coufa·ao filho; porquê.
nos bens adventicios do filho, fegundo Direito,naó fe póde de hum ufo·

.. que eft'á fobD fe~ poder, nos ca.. fruto haver outro ufofruto.
fo~. feguintes. ~ . 5 O quinto cafo he, [e Nós dermos

I O primeiro he, quãdo alguma cou.. alguma coufa ao filho, quer movei, quer.
fa for dada, ou deixada ao filho fob tal de ·raiz. ~

condiçaó, que naó haja o pay o ufofi'uto 6 Nem haverá outro.fi, utoftuto dos
. della, nem outro algU111 proveito. bens dos filhos no cafo , em que naó fizer

.. 2 O fegundo, fe o pay r~nunciar o por morte da mãy delles Inventar~q den
llfofruto da coufa, e lhe aprouver de o· tro de dous mezes do dia do fallecimento
naú haver. della, como diíferpos no Livro primeiro,

3 O terceiro, fe for dada, e deixada no Titulo: Da Juiz dos O'faos: Paragrafo:
alguma toufa a [eu filho por outra peífoa, E mandamos". ~ .)
e o pay lhe denegar factildade para haver 7 E em todos os outrós ~ i. os ge-:
a dita coufa 'affi doada, ou deixada, naó ralmente haverá o pay o ufo., e fruto
lh.e querendo conCe1Jt1r que a haja, e o fi· nos bens adventicios do. filho, que efbi

n . lho a hO~lver fem {eu conf~, in1ento. [ob feu poqer , como diífemos no Titulo:.
4. O q.uarto, fc for .dado e deixado o Das Col/açoés ..

. .. I.tiv. IV.
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até os tres annos; e toda a outra criaça~

fe fará á cúfta dos bens do filho; e naó
tendo elle bens', ,fa<;a-[e á cuíla da mãy;
como mais largo dilfemos no Livro pri
meiro no Titulo: Do Juiz dos Oifa1Js.

4 E tendo o filho bens, por que [e pof=.
fa bem criar, fe a máy fizer em fua cria...
çaó alguma defpefa álem da criaçaó do
leite, pode-Ia.-h'l c brar dos bens do filho,
poílo que a faça fem proteftaçaó de a co..
brar dos bens delle, pois que a fez como
fua tutora, ou curadora. E iílo haverá
tambem Iug~r em qualquer defpefa, que
com elle fizer depois dos tres annos,fendo
fua t:utora, ou curadora.

S E naó fendo a mãy tutora, nent
curadora do filho, nem tendo adminiftra
çaó de [eus bens, fe fizer alguma defpefc1. .
ácerca dos bens do filho, pofio .que a fê'lça
fem a dita proteílaqaõ pode-la-ha repetir, "
e cobrar pelos bens delle.

6 E fazédo a mãy alguma defpefa coi'n
.a peífoa do filho,naó fendo fua tutora,nem
curadQra, nem fendo adminiftradora qe
feus bens, fe a fizer fem protefiaçaõ de a
cobrar,e haver depois pelos bens do filho, a
naó poderá mais repetir;porque, pois fem
proteíl:açaó a fez, prefun1e-fe que fua ten
çaó,e vontade foi faze-la de fua propria fa
zenda , e naó do filho; falvo fendo o filho
muito rico,e a mãy pobre,e a defpefa grã
de,por re{peito da qualidade da pelfoa,e de
{eu Patrimonio. Y r~ nefte cafo a~ poderá
repetir fem ter"pal:a i{fo feito' proteíl:açaó.
E fazédo elIa alguma defpefa com a pdroa
do filho com proteíl:açaô de a cobrar de
pois pelos bens do dito filho, podera tudo
cobrar,e haver pelos bés delle,falvo a def
pefa,q fizef.,em o criar de leite até tres annos
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Em fllie cqJo a may repeti~~ as deJpifas, flue fez com 'o filho.
, ~

Afcendo aIgulh filho de Iegiti-
timo Matrimonio, em quanto
durar o Matrimonio entre o

marido, e a mulher, elles ambos o devem
criar ás.fuas proprias defpefas; e dar-lhe as
coufas,que lhe forem nece{farias fegundo
{eu eftado, e condiçaô. E apartado o Ma-.
trirrionio por alguma razaó fem falleei- .
menta de cada hum delles, a mãy ferá
obrigada criar o filho até idade de tJ:es an
nos de leite {ómente, e o pay lhe fará a
outra defpefa necelfaria para fua ciiaçaú."
Porêm, fe a mãy for de qualidade, que
com razaõ naú deva criar feu filho aos
peitos:o pay ferá obrigado ao mahdar críar
á fua cufta no tempo de tres annos, affi de
leite, como de qualquer outra defpefa ne..
ceifaria para fua criaçaõ. '

I E fe o filho naô for nafcido de Ieg!
timo l\t[atrimonio, quer feja natural,"quer
efpurio, e de outra qualquer condiçaõ, a
!}lãy ferá obrigada cria-lo de leite até tres
annos; e_ toda a outra defpefa affi no dito
tempo' , como depois ferá fei ta á cuíl:a do
pay,como diJfemos no filho legitimo. E fe
nos ditos tres annos a mãy fizer com b fi

. lho alguma defpefa, que o pay he brigado
. fazer, poderá em ~odo cafo cobra·la,e ha

ve-Ia do pay,poisque a·eIla fez em tempo,
. que elle tinh"a e.{fa obrigaçaó. .

2 E em todo cafo,onde o pay for obri
gado pagar a criaçaó do filho, fe naó tiver
por onde o po-fià fazer, pagar-fe-ha pelos
bens do filho. E naó tendo o filho bens,
far-fe-ha á cuíla qa. máy; e·m quanto o ella
bem pudér fazer. •

3 E morrendo o pay, fe a rnãy for
tutora do filho, ou adminHlrar feus bens
como tutora, ferá obrigada cria-lo de leite

•

,.

,.

• j

...
f':

CaU. 1. . ',Porflue ordem Je filcceclerá nôs Morgaclos, e hens vinculados.*
nlllTI. I.· ,

e 2. por tirarmos as duvidas,q~e fe mo~ culados~pof1:o que o filho mais velho mor-
vem em aíguns cafos,folire a [uc- ra em vida de feu pây, ou do poífuidor do
celfaõ dos Morgados, ordenamos Morgado , ~ tal filho mais velho deixnr

que na fucceífao" ~elles, e dos bens via.. filho, 0111}e {o., ou defcendentes legitimos,
-..-..----.---::......" J efie~
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Pt; qu{ot-rlemfelu ederá nos Morgados, e oensvinculados. 8,
'enes taes defcendentes1por a o dem Ce grande proveito a eíles Reynos, para que

~ referiráõ ao filho fegundo. ue naó nelles haja muitas cafas, e Morgados parCA
fómente ..haverá lugar,J1a (u eífaó do . melhor defenfaõ, e conrervaçaõ dos ditoJ
Morgado em refpeito dos a cendentes, R~ynos, e nos ) oderem os poífuidores
mas tambem em refpeito dos t~nrverraes, t.e1les com mais facilidade fervir, e aos
fendo defcendentes do inflituidor, de ma.. Reys,que pelo tempo em diante nos fuc
neira que fempre' o filho, e fé'us dercen.. cederem na Corôa deíles Reynos. E. que
dentes legitimos por fila ordem reprefen~ por tanto ajuntando-fe por via de cafa
tem a pe{foa de feu pay, pofio que o mento duas cafas, e Morgados de diffe·
dita pay naô houveife fuccedido no tal rentes inflituidores , e géraçoés em huma
Morgado. E fe os tranrverfaes naô forem fó pe{foa para nelles fucceder (corno já,
defcendentes dofiinílituidor, fe guardará o algumas nefles Reynos por cafàmento fe
qu~ he di (po!l:o por Direito Commum. unÍraõ ), ferá caufa de fe extinguir a me·

1 E concorrendo 'ina fucceifaâ dos moria dos.que os fLlI1dáraõ, e inflituiraõ,.e.
Morgàdos irmaõs varaô , e femea, orde.. ' de naó, terem os ir.maôs parentes, e cria
namos que fempre o irmaô varaô fucce- dús,a ~uem fe aco{lem, e de fe diminuirem
da 110 Morgado, e bens vinculados, e pre- ~s ca[as, e l\tIorgados. dos Grandes, e Fi
ceda a [uà irmâa, pofio que feja mais ve:- dalgos, e Nobres: o que ferá em grande
l~la. E o mermo ferá nos outros parentes' damno, e prejuizo do Reyno 1 e muito
enl igual gráo lnais chegado ao ultimo deiferviço no{fo; e vendo Nós os ditos
poífuidor; porque remprc o varaõ prece- inconvenientes,e outros,que de fe unirem,
derá na fucceíI:lõ á femea, .pofio que eila e ajuntat:em as ditas cafas, e Morgados
feja mais velha. pódem recre[cer , querendo ni(fo prover

2 E nos lVlorgados,e bens vinculados,. como Rey, e Senhor, a quem pertence
de qualquer qualidade' que fejaõ, fucce- olhar pela con{ervaçaô dos Eíl:ados, e
derá o paréte mais chegado ao ultimo poc. Nobreza de no{fos Vaffallos, derejando
f~idor , fendo do fangue do inflituidor. que em no{fos tempos as ca(as, e Ntor~

3 E tudo o que acima dito he, fe en- gados dep:es Reynos, e Senhorlos fe con
tenderá, naó declarando, ou difpondo (). fervem, e allgmentem , e que efteja rem
infl:ituidor em quaefquer dos ditos caros pre viva a memoria, e nome dos infiitui.'
(!m outra maneira; porque o que eIle 01'- dores delles, e naú fe confundaõ, nelTI mi-
denar, e difpufer fe cumprirá. fiurem huns com outros.

4 bíla Ordenaçaõ fómente haverá 6' Ordenamos,emapdamos que,tódas I

1'ugar na [ucce{faó dos Morgados ~ e bens as vezes que fe ajuntarem por v~ de ca
vinculados patrimoniaes; e quanto á [uc:" famento duas cafas, e Morgados, dos .
ce{faô das terras,e bens da Corôa, fe guar. quaes hum renda cada anno quatro mil' :
dará ú que diifemos no Livro fegundo, cruzados,ou dahi para cima,o filho mayor, '
no Titulo: Da mane.," uefi terá na que delle narcer (o qual confórme as in~

fuccifa'Ó dos bens da Coroa. fiituiçoés dos ditos Morgados houvéra de
5 E porque a tençaõ dos Grandes r e fucccder em ambos) fucceda fómente em

FidaIgos,e pefiàas Nobres de no{fos Rey- hum dos ditos lVIm>gados, qual elle quizer
nos, e Senhorios, que'inftitúem Morgados e[colher; e o fjlho fegundo [ucceda em
de feus bens, e os vinculaô, para andarem. o outro :i\10rgado , e cara : e ifl:o [em em-'
em [eus filhos', e defcendentes ,tConfórme bargo de quaerquer clauíulas,e condiçoés,
a~ daufulas das inílifüiçoes, que fi1zem, e pelas quaes o filho mais velho feja cha
ordenaõ, he para confervaçaõ, e memoria mado pelos inflituidores, e fundadores., a
de feu Nome, e--accre[centamento de feus' ambos os Morgados, e fem embargo ou_O
Effa-dos, Cafc.1s, e Nobreza, e para que em tro-fi de quaerquer Leys" e cor..~lmes"
fado o tempo fe faiba a antiga linhagem, que houver, pelas ql1aes o filho fi ais Ve-'
donde procedem, e 0$ bons ferviços, que lho deva [ucceder n'os ditos· dOl~s Mor
fizéraõ aos Reys no{fos edeceífores ,. gados, porque tod,as elIas , e qtlaerquer de'
pelos quaes merecêraô deU , ferem hon- no{fo proprio nlotu, certa [ciencia, poder
rados, e accrefcentados; d . l.l~ refuIta Real, e Supremo, por ,efia Ley revoga-
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'Só Livro quarto das lJrdenaçoes, '·t. 100" . ~ r", {

nlOS , e havemos por revogadas, quanto algumas cafa3, e ~rorgados, confórme ás.
para dfeito de o dito)ilho mais velho naó doaçoés, ,~ para ilfo tem,·e póde vir e~
haver de fucceder eln ambas as ditas ca- duvida, filho f~gundo fucced~rá 110 tal.
{as, e Morgados, ficando em tudo o m~~ f • Morgado, por fer de bens da Corôa, ha-. .
as ditas Leys, coílumes., Ja,ufulas, e co~ vemos por bem e mandamos que o outro: .
diçoés pófl:as nas in!l:ituiçoés del1es em fua filho poífa 'nelle fucceder, fendo tal em.'
força, e· vigor. que cQncorraó as qualidades, que. confór-.,

7 E iíl:o haverá lugar, fendo o filho me a dita Ley mental, e Ordenaçaó hou:
fegundo capaz da [ucceífaô do tal Mor- véra de ter para fucceder nos ditos bens,
gado, cQnfórme a inítituiçaõ delIe; porque e Morgado, fe feu irmaó por mais vclho;
fendo por algum caCo o dito filho fegundo o naó precedêra; por quanto a fucceífaó
incapaz, fuccederá outro irmaó, fe o hou-· d.o Morgado defies bens lia Corôa fe naó.
ver, fendo outro-fi capaz para nel1e fuc- J differio ao filho mais velho, em quanto'
c-eder. naó efcolheo quak dos ditos Morgados

8 E nao havendo irmaó capa~, ou· queria; ,e .affi naó he vifio o outro filho
havendo hum fó filho, poderá o fil~o Pri- fucceder a feu irm,aó nelles, mas imme
~ogenito poífuir em fila vida ambos OSr diatamente a feu pay, confórme á doaçaõ~

M?rgados, até delIe por rua morte fica- que dos ditos bens da Corôa tiver.
rem filhos, ou taes defcendentes,nos quae-s 12 E iO:o mermo havemos por be~ fe,
po{fa haver effeito a diviCaó, e fep·araçaó, guarde naquellas filhas,a que por :Nos, ou
que das ditas duas caG1.s, e Morgados, por os Reys noífos antecdfores, ou pelos
confórnle a efia Ley mandamo~ que fe que depois de N·ós vierem/or feita m~rcê

faça. ." que po{faó fucceder nos bens da Corôa
9 E nao ficando do dito Matrimonio fem emba'rgo da Ley mental.

filho algum varaó, e ficando huma ~ ou I} E naó podoodo as. ditas filhas fuc..
mais filhas taes, que confórme a-qualidade ceder nos taes bens da Corôa, por naó ha-,
tios bens, e c1aufulas das in{Htuiçoes, pó- ver derr?gaçaó da Ley mental, havendo
dem fucceder nos ditos Morgado" o que filho varaó , ene fuccederá em ambos, os
dito he no modo, em que nos ditos Mor- l\tlorgados, e os polfuirá em fua, vida, até'
ga~os os filhos devem fuccedel"" haverá deIle por rua morte ficarem filhos, ou taes
lugar nas filhas. . I" d~fcendentes,em os quaes po{fa haver lu..

. 10 E fe houver hum fó filho varaõ, gar a divifaõ , e feparaçaó acima dita.
que haja de efcolhhr hum dos ditos Mor- . 14 E ena Ley queremos,e mandamos
gados, no outro fuccederá a filha,que hou- fe entenda naó fómente cafando as· peífoas

-Ver, naô fendo exclulda pelas claufulas da deftes Reynos , e Senhorios de Portugal
_inflituiçaó ; e fendo chamada por eIla em com outras naturaes delles) mas que tam

cafo,que naó haja filho varaó, poderá fuc- bem haja lugar nas peífoas, que cafarem
ceder no outro Morgado. E em cafo, que fóra dos ditos B;~ lOS com peífoas eihan
a dita filha feja excluida pelas cIaufulas da geiras, e naó nâ:furaes. Por' maneira que

. inaituiçaó, o dito filho fó,que houver,fuc- em nenhum tempo fe poífaõ ajuntar, nem
ce.d~rá em am~os os .M6rgados, e os pof- ajuntem as ditas cafas , e Morgados defie
flllra, como aCIma dIto he no cafo,em que Reyno com os outros de outro Reyno,
~la hum fó filho. ' . fóra deíl:e , fenaõ na fórma deRa Ley.
, . I I E por quanto nefl-e Reyno ha al- 15 Ef9utro-íi mandamos, fe entenda
g'umas peífoas dos Grandes, e Fidalgos naó fómente nos filhos,e netos, mas tam
de!le,que tem bens da Coróa por doaçoés, bem em todo$ os outros defcendentes, em
que detNós,e dos Reys antepalfados hou- qualquer gráo que feja, e em todas as ou..
:véraô, os quaes' conf6rme a. Ley mental, tra~ peífoas, que por bem das inftituiçoes
e Ordenaçaõ do fegundq Livro, Titulo dos taes Morgados, e doaçoés dos bens
trinta e cinco, nao póde fucceder fenaõ o, da Corôa neIles, e nos .dit'os Morgados
,61ho var~õ"mayor, dos quaes fe fUlldáraõ pódem fucce4er~
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Em 911e caJas os"jl,ccifor!s àas Terras Çjz Corôa Jer&{ obrig~ados ás divido$
, de jells anNeJfores. f •

Uando falI~cer alguma perrOai rêlii.. haó ferá obrj'gado a pagatól
, fel~a6 e~.

que tiver Terras da Corôa do quatro an110S primeiros feguintes; conta..
Re)'no, e por fua mOrte fica~ dos.do tempo)que o defunto faIleceo;cada
rem dividas feitas em fetviço do allllO hum quarto do que as tertaS rende..

Reyno, ou d'EI-Rey, ou em criar,e man- rem nos ditos dous annos: o que re repar-
ter feus filhos" ou taes dividas forem de tirá em cada hum dos qu.atro anhos pelos
ferviço de criados, a que por noiras Orde- f;rédores foldo a livra; havendo refpeitô
naçoés era obrigado p,flgar feus ferviços, ao que for devld~ a cada hum ,e naú ao
ou cafamentos, aquelle, a que as ditas te~ numaro dos ctédores. E naú abaíl:ando as
Ias .vierem,ora lhe venhaú por as haver, e tend~; e frutos dos dous annos ás ditas
'acquirir a peífoa, por cuja morte lhe ficá.:. ., -rlivi~as; naó fera obrigado a pagar mais

. raô, ora por as haver, e acquirir algum coufa alguma.
outro {eu anteceífor , poíl:o que elle naó I E todo o acih1à dito~ haverâ lugar
queira aceitar a herança,nem fel' herdeiro; nas dividas, que ficáraõ por morte dos Ad...
fe outros bens patrimoniaes naó houver, minifl:radores dos Morgados. Porêm, fe o
'que baflenl 'para pagamento das dividas, defuntq, qtl~ deixou as dividas; for o In
'todavia fique obrigado' a pagar as dividas flituidor do Morgado,guardar-fe-ha o que
-da fobredita qualidade; áté a quantia, que dilfemos no terceiro Livro, no Titulo t

ns rendas, e frutos das ditas terras rende- Comofe ha'O de arrematar os bens, e renda~

rem dous annos primeiros feguintes. Po- dos Morgados.
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T I T u· L'O, CII.
. Dos Tutores, e Curadores, que fi dno aos OJja'Ó.~.*
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inimfgo do Orfa6 ; ou.pobre áb tempo do
faIlecimento do defunto; ou e(cÍ"avo , ou
infame, ou R.eligiofo ;OU impedido de aI,'
gum outro impedimento perpetuo.E onde
Tutor for dado êm teftamento perfeito, e
folemne, naó ferá dado ao Orfaõ, ou l\'fe
nor outrp Tutor ~ ou CU1'àdot pelo Juiz;
mas aquêlle, que lhe foi dado em teíl:a..
menta, o ferá emrquanto o fizer bem, e
como deve a proveito do Orfaõ , 0:U ~Ie ...
nor,e naó fizer coufa,por que deva fel' tira
do da dita TutorIa, ou Curadoria. E eíles
Tutores, ou Curadores dados em teí1:á
mento pelas fobr~ditas pe{foas, que.por
Direito os pódem dár, naó ferá~ obriga..
dos .dar fiança alguma: .

2 E fe algum pay em tefianiertto dei.
xar Tutor, ou Cura 1: a [eu filho natur}ll,
e naó legitimo, ou a rnãy dei~alfe Tutor,
ou Curador em feu' teftamento a feus fi..
lhos, eRas t=-es TUf,Qr~as I ou Curadorias

-. devem

]

:0Juiz dos Orfaõs terá cuidado
. . ,de darTutores)e Curadores a to·

\ .dos os Orfaós, e l\tlenores , que
os naó tiverem dentro de hum mez,do dia,
que ficarem Ortaós; aos quaes Tuto
res, e Curadores far' egar todos os
·bens moveis, e de raiz, e inheiro dos di
tos Orfaós, e Menores, por conto, e reca·
'do, e inventario feito pelo Efcrivaõ de feu
'cargo, (ob pena de privaçaó do Officio.
. I E para (aber,como ha de dar os di·
tos Tutores, e Curadores, primeiramente
fe informará, fe o pay, ou aVô deixou em
·feu tefl:amento Tutor, ou Curador a [eus
'filbos, ou netos; efe era peífoa, que podi~

..fazer teíl:amento; por quanto algumas pef..
loas.o naó pódem fazer, como acima he
dito. E Caberá outró-fi, (e deíxou por Tu
tor , ou Curador peífo.a, ue por Direito
o póde fer, que naó feja~ nor de vinte
-cinco annas, ou fandeu, o' r,odigo, ou

• - - 0.0 ~
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rdenaçots, it. 19~8.,) '.
for dada por Tutol ou Cúradora de feus
filhos, ou netos, n 'maneira,que dito he,
e fe cafar, e por Hfo lhe for remcwida, e
t~rada da Tutoria, e Curadoria, fe eIla
depois viuvar, e quizer thrnar a fer Tu-. -----II

. tora, e Curadora dos ditos feus filhos, ou·
netos, naõ lhe ferá confentido.· .

5 E fe o Orfaõ , ou Menor naó tiV:~r
Tutor, ou Curador dado em tefiamento ,

'nem mãy , ou avó, que fejà [úa Tut9ra.,~6"'

Curadora, na maneira, que dito he; o pa
rerite ma:is chegaqo, que tfver no Lu_gar ,
ou {eu Termo,onde eftaó os bens do 01'
faâ, ferá conftrangido qu~ feja feu Tutor,
ou Curador. E fe tiver muitos parentes
em igual gráo, o Juiz efcolherá o mais id.o·
neo, e pertencente para iífo, e o.cdnftran
gerá ao fer. Porêm,antes de lhe entregar <>
dito Orfaõ, ou Menor, e feus bens dará
fiador abonadõ-', que por elIe fe obrigue
.que guar4ará, e. aproveitará os bens do
Orfaõ, e o's frutos, e rendas delles. E: álenl .
dil1:o o dito Tutor, ou Curadorjurarâ de
fazer todas as coufas, que forenl em pro
v~ito do Orfaõ, e 'guardar fielmente rua
peífoa, "e bens.Porêm,· fe o Tutor for abo
nado em tantos bens de raiz, por que ()
Orfaõ razoadamente poífa ter fegurança
de feus bens, e rendas delles, em quanto
em 'poder do Tutor dliv~rem, naó ferá
confirangido a dar fiança. E naó fendo

.. abonado, fe jurar aos Santos Euallgelhos
que naó tem, nem pode achar nador, ten~
do feita toda a diligencia em o bufcar, fe
o Juiz houver ·por verdadeira ~nfQrmaçaõ

que elle he peífoa'hbhefia, e digna de fé,.
e que bem rege, e governa fua peífoa, e
fazenda ·d ·que-.~a2ioadamente fe deva" e
.p0ffi lra-r a D ifoa, e bens do Orfaõ, c.on:'
correndo tódas dias coufas, feja relevado .
da fiança; e feja coníltangido a reger, ~

adminiílrar 'a dita Tutoria. E em quanto
oJuiz achar parente dq Orfaó ~abonádo

para fer T ltor,naõ conflrangerá o que naó
for abonado, ainda que feja parente mai~

chegado em gráo,de maneira,que fómente
_por falta do abonado feja conílrangido o '
naó abonado, em quanto for achado pa":
rente do Orfaõ idoneo,e pertencente para
fer feu Tutor, naó feja.confirangido a ilfo
algum el1:ranIJP. '. _ ~

'6 E fe l~um parente mais chegado'
Ce eícufar.d fer Tutor, :qaó herdará os

.... - .--: . . -' - . '. bens-
I

88 Livro quarto das
devem fer confirmadas pelo Juiz dos Qr
faós, fe vir que os taes Tutores, ou Cu
radores [aô para iífo pertencentes. ,

~ E [e algum Orfaó aó tiver Tut -r,:
ou Cl;lrador, que lhe fo!fc peixado em t

{lamento, e tiver rnãy , avó, que vive
rem honeftamente, e naõ forem já. outra
vez cafadas, e'quizerem ter as Tutorias,
ou Curadorias de feus filhos, ou netos,
Íla-ó con(entirá o Juiz dos Orfaõs que ufem
d~~, r~~~ até perante el1e fe obrigarem de
hém efielmente adminiílrarem os bens, e
péífoas de feus filhos, ou netos; e que ha
vendo de cafar, antes que cafem , pediráó
que lhes [ejaó daàosTutores , ou Curado
res; aos quaes entregar.áõ todos os p~ns,

que aos ditos Qrfaós pertencerem: para o ...
que re.nunciará5' p.erante oJuiz o beneficio
da L~y. do Velleano, a qual diz que ne
nh~ma mulher p6de Cer fiador, nem obri
gar-CC? por outrem, a qual Ley lhe ferá de
clarada qual he o favor, que por el1a lhes
he dado. E affi renuncial~áõ todos os ou
tros' Direitos, e privilegios introduzidos
em favor das mulheres. E que fem embar
go delIes cumpriráõ tudo aquilIo,a que am
f~ obrigarem. E eíle aél:o, e renunciaçaõ ,
·e obrigaçaõ, efcreverá o Efcriva~ no in
ventario dos bens dos ditos Orfaõs, e o
Juiz o affignará de feu {ignal, e o fará affi·
gnar atres tel1:emunhas pelo menos, que
feráõ prefentes, das quaes huma fobfcre~

verá, e dirá. que afJigna pela dita Tútora,
01.1 Curadora, ·que affi [e obrigou por lho
ena rogar, quando elIa naó. fouber efcre
ver. E tanto que o dito aéto for feito lhe
dçixárá ter os Orfaós , ou Menores,e feus'
bens, em quanto o bem fizer, e fe naõ ca
faro E naó tendo, nem poífuindo bens de
raiz as ditas mãys, ou avós dos Orfaõs.,

. por que poífaõ cumprir a obrigaçaõ fobre
dita, dar~õ fiança baftante e fegura a toda
a fazenda dos ditos Orfaõs, que lhe affi fi-

ar em poder; a qual fianç~. o Juiz fará affi
affignar , e_,efcrever nos inveNtarios com
teftemunhas, como fe.coíluma nas notas
de •fe!11elhante~ .contratos; e fer-Ihef..ha
dada f~ como a~ efcriptura feita por Ta
balliaõ das Notas. E outras nlulheres naó
{erá~ dadas. por .TlJ~ras , (.)u Curadoras,

. nem lhes fe'á confentidQ que ufenl de tal .
cargo, _pofl:o que °qúeiraõ fer.

4 E fe !llgu~.a. Jl1ulhe~ .(e~d~ viu:'e~
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" és; é ;Cúf4diJres, úife ddo doi Oifaós., ' 89
• ens do dito Orfao, ~ morrer ~fes de çao. B faça o dito J uii de tal maneira,

, "ver quatorze annos, fe for va~a5; e ~n- que porfu~ culpa, dt1.T1egI}gencia os bens'
t,es. d~ do~e! fe forfet:t:ean ,E m05rehdo ~ ',s Orfaõs naõ rec,ebaõ da~nho; porque

, OIfao depOIs da dIt,:, I~ade , .na~ perder t.~ ~ d~mno; e jJerda, que receberem,
o tal feu parente o dIreIto; que tIver para ara~ por felis uens~ .

",herdar"em [eus bens, por affi fe efcufctr da , 9 ' E Os Tutor~qLle,naõ retido paren-
~utona" '. _ ' '_, tes, forem cbnftrangidos, naú ferilõ obri..

7 ' E naõ fe achando parenté ao Orfa5 gados tei' as ditas Tutorias contra fuas
par~ p~der fer conílràngido, o Juiz obri.. vontades mais que doüs annos continuas,
gar hum homem bOI1l do Lugâi",qlle feja contados do dia,qü~ começarem teae , e

1abonado, dircret~, dj~no de fé, e ~ert~n~ adl11inHl:tar. E ~cah~dos os ~ous al~n ~
cente para fer Tutor, e Curaclór do dit,o Tutor requerera logo aoJUlZ dos Orfaos,
,Orfaá, e para guardar, e adtniriHhar fUá que dê" outro Tutor ao Orfao. E o dit
peífoa, e bens;que o Orfao tíver ileífe Lu~ Juiz coníl:ratigerá logo ao outro na ma..
gat ; ao qual fará entregar o dito Orfao, e heira;q,uê dito Iie; ao qual I11andárá entre·
todos feus bens por efcripto. gar p0l:; efcript6 todos os bens, e rendas
. -8 E tendo o Orfao alguns hens errl tio Orfaõ; con!hangendo b Tutor; que de
1~t1.tro Lugar .fóra da jU,rifdiçaó .~o dit.o antes foi, que lhos .fàça log~ entL_ ... ar real~
JUIZ', eíl:eJlUZ e[crevera com dIlIgencIa mente, e cüm effeIto. E n'ao fazend en·
ao Juiz dó Lugar·, onde,os ditós bens elli- úega, do dia,que a conta fór ácabada, até
'verem', oa'mIo-lhe declaradamente a infor- nove diàs primeiros feguintes, feja logo
ma:ça5 .do negocio, e requerendo-lhe da prefo,até que da cad'êa com eífeito pague,
Fl,offa parte, que faça logo dar hum Cu:.·.. e entregt;e ao Tutàt novo tudo o que pOl~
tador -abonado a effes bens; e lhos faça c'orita for achado- que deve ao Orfaá. E

" entregar por efcripto, fendo-lhe primeiro am fe'Taça, cada vez que algum Tutor fo~
dado juramento, qúe -os adminifhará bem J;eniovido, ou dado outro de novo.
efielmente'; e dará' 'coütá delles, e dos fru- , 10 E re algum Tutor, naó fendo pa~

tos,e rendas, que rendere,rn, a todo tempo, rente dó prfaõ, quizer ter a Tutoria mais
'tjue para iffo for requerido. 'E o ditoJuiz tempó; que os ditos dous annos, achando
tenha cuidad'o de haver a repóíl:a por ef· oJuiz que -a adminiíl:rou bem o tempo paf..
cripta do outr'úJuiz, a que tál recado en.., fado;e que he abonado' para iffo,e que naú
viar, e da obra, qu~ por elle fez: o que to.. ha outra, cau[a , para lhe dever fel' tirada,
co fe efcreverá 110 inventario dos bens do deixar-lhe-ha ter a dita T.ptoria,em quanto
dito Orfaó; para todo vil' a boa arrecada- ó bem fizer~ e bem parecer ao Juiz.

Dos Cúrado'1~es , que fi da~: aos prodigos,. e mentecaptos.
- ' ,

P Orque álem dos Curadores, que, , fazenda; e fe cumprir, o faça aptifoar, eu't: '
': haó de fer da'dos aos Menores, de maneira que naó poífa fazer mal a outrem.
. "viIlte cinco annos , fe devem tam.. E fe, depois que lhe a~ for encarregada a .""
bem oar Curadores aos defafiGdt5>s, e def- guarda do dito feu filho, elle fizer algum
J):lemoriados, e aos prodigos, que mal ga.. mal, ou damno a outrem, na pe(foa, ou
fiai"em ruas fazendas; mandamos que,tan·, fazenda, o dito [eu pay rerá obrigado a
to que o Juiz dos Orfaõs rouher qpe em " emendar tudo; e fatisfazer pelo cor Q, e
fllR jurifdiç:aõ ha algum fandeu, que por bens, por a culpa e negligencia, que am
caufa de fua fandke poífa fazer mal, oti teve, ,em naó guardar o filho. E os bem:,
damno algum na peífoa , ou fazenda,o en- que,o randel1 tiver,fe , ... entregues ao ditQ
tregue a fel,l pay, fe (, tiver) e lhe mande feu pay por inventari eito pelo Efcrivaó
ce narra parte, 'que dahi. eui ftiante ponha dos Orfaõs; e o Juiz o crenará certa couG't
ndle boa guarda, afiJ na peif<?,&" ",como na ao dito pay, por que o haja de manter.
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Curad da. E tet\Jo ambos vivos, a en- •
carregará ao qlle para i{fo for mais perten
,<:ente, eo cOllíkangerá, que aceite °dito,
caro·o.

jb E no caro, L1ftí:ido na,.J t~'--4

ver pay , nem mulher, nem avô, feja con-
flrangido, para fel' feu Curador, feu filho
varaó, tal que feja pata iífo idoneo, e
mayor de vinte cinco annos; e naó tendo
tal filho, feja confhangido [eu irniao ár'
i{fo pertencente, e mayor da dita Idade, e'~
que tenha cafa manteúdà, em que viva ; ~
naô havendo tal irmaô , ferá con{lrangido .
{eu parente mais hegado, affi da parte do
pay, como da mãy , que para i{fo for per.
tenc~nte ,e abonado em tantos bens, que
abaílem, [egundo a fazenda, e patrimonio
do defaGfádo. E naô tendo pareiltes, feja
conílrangido qualquer eA:ranho, idoneo,
e abonado, como dito he.

6 E fe oJuiz por inquiriçaó (ouber
que em a Cidade, Villa , ou Lugar de feu
Julgado haalguma peífoa,que, como pro..
digo, de[ordenadamente gafla, e deílroe
fua fazenda, mand'ará pôr Alvarás de Edi- "
él:os nos Lugares publicos,e apregoar por
Pregoeiro, que dahi em diante ninguêm
venda, nem efcambe, nem faça algum ou...
tro contrato, de qualquer natureza e con..
diçaõ que feja,com eIle , fendo certos que
todos os contratos, que com elle forem
feitos, feráó havidos por nenhuns. E álem
di{fo, fe o qito prodigo por ~virtude de
taes contratos alguma coufa receber, naó
poderá mais por eUa [er demàndado. E
feito tudo ifio, e efcripto pelo Efcrivaõ
dos Orfaós, dará o Juiz Curador á f~zen

da , e bens do ta] prodigo , guardando em
tudO o que acima diífemos ~o defaGfádo.

7 E eíl:a Curadoria durará,em quant<?
° dito prodigo perfeverar em feu máo go
verno ; e tornando eUe em algum tempo a
bons coíl:umes, e temperança de fua dei
pera pela €ama,que deUe houver,e pelo ar..
bitrio, e juizo de [eus parentes, amigos, e
vizinhos, que o faiba5 , e affirmem por ju-

t) ramento dos Euangelhos, em tal cafo lhes
feráõ entregues feus bens para os livre.
mente reger, e adminiftrar.

8 E erres Curadores dados,affi aos de.
fafifiidos, corno aos prodigos, naó feráó
obrigados ~ .~~rvir mais em cada huma
Çurador~~ , que dous annos cumpridos,

, fegull-

/"

9ó Li~tro 'quarto á.
1 E fendo o fill1deu , ou prod'go , ou

defmer"; "fiado caCada, ferá eritreg le a [eu
. -' ~y~e'~ tiver, e Cerá feito pe.loJl·ze . r

crivao dos Orfaós inv~ntario de tod ~ '11S

bens 1110veis, e de raiz, ê da renda d I .;/
affignará o Juiz a fua ulher o neceifario
para [eu mantimento, e dos filhos, fe os ti
\"er, e para vefiir, e calçar, e alfayas de
cafil, e outras defpefas neceíI:'lrias, confór
n1e q\làlidade de rua peífoa,e da fazenda

.l.O [eu marido; e ao pay,que he dado
p'6r-[cll Curador, fe dará juramento, que
gem e fielmente governe a fazenda e bens
do r ,e faça del!e curar com boa dilí-
g :l- .l\'1edicos, fegundo lhe Fmi necef-
fario,e' qualidade de llla peiroa reRuerer.
E oJ uiz lalldará e[crever ao E[crivaõ t~

das as fDe[:lS,que o dito [eu Curador 'fi
t;;er, A. crca da cura, e mantimento do
dito [eu filho, como do mantimento,e def
peCas, que fizer com a mulher, e filhos do
dito [eu filho, para tudo vir a boa arreca
daçaô. Porêm, Ce [ua mulher viver ho...
nefianlente, e tiver entendimento, e dit:
criçaõ, e quizer tomar cargo de [ett ma
rido,[er·lhe-haõ entregues todos [cus bens,
.fem fel' obrigada fazer inventario•
. 2 E eíl:a Curadoria admi ilhará o
pay, ou a mulher em quanto o filho, ou
nlarido durar na fandice. E tornando a
feu perfeito fi[o , e' entendimento, fer~lhe
haó tornados, e reG.ituidos [eus bens com.

~ toda livre adminiíhacaó delles, como a ti-. ~

nha,antes Gue perde{fe o entendimento. E
o pay ferá <1bríga"do dar conta, como os
rege9 , e adminifirou , em quanto foi [eu
Curador. E [e alguma duvida houver en
tre eIles fobre a dita conta, determine-a o
Juiz, como achar por Direito.

) E fendo furiofo por intervallos,e in
, terpofiçoés de tempo,Raô deixará feu pay,

.-óu fua mulher de fel' feu Curador no tern-
.' po; em que affi parecer fefudo , e tornado

a feu entendimento, Porêm, em quanto
elle efHver em [eu Gfo,e entendimento,po
cierá governar rua fa ztllnda , como fe foífe
,de F~feito fifo. E tanto que tornar á [an
dke, logo feu pã T,OU rua mulher u[lrá da
Curadoria, e re<.. ed, e atiminifirará a pe[-
Coa,e fazenda del1 mo d'antes.

4 E naô tend(.) (efaG[ádo pay, l1em
nlulher, e ten ãlgum avô da parte do
pay, ou da mây ,oJUlZ lhe encarregará a
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(t:r Tutores. 9I

fua 'mulher, ou' avô; porque cad· hum
defte$ terá a Curadoria, em q o o {lUl..

PeU durar l,la fandke, ou} o pra i 'o .-,
u mao govern9.,

uTTI

'. OS qúe .fi. éufaô
. . .. ,

fegün. o aCI he orjenado á e a do
tIrador. dativo, que he dado ao Menor

de vi!!te cinco amios; f'klvo no cafo, ond
lhe' for dado por Curador feu pay,

Dos que Je ·eJcz1a'Ó de fer Tutores.

'rque as peIro~s ,que faó dadas nofià mercê for; porque efl:es taes
/, por Tutores, algumas vezes fe ef- efcufos de todas Tutorias , pofto.·~,~K'l.

, ' ' cufa.õ d~ o fer, pnrâ que fe faiba, tempo,que os enviaffemos,já dellas fl~tl~:,~rtw~--...
~ ~r 4uaes efcufas faõ legitimas, e quaes naó , encarregados, e as tivdfem aceitadas.
UI declaramos que por privilegio, qalgumas bem affi feráõ efcufos todos os Officiaes,

pelIõas tellhaó, nUI1ca fe entende ferem que faó deputados para [ervir ante os fo
privilegiadas para deixarem de fer Tutores breditos, affi con10 Procuradores, E[cri..
de [cus parentes: as quaes Tutorias fe cha.. vaés, f:nqueredores , Contadores, Carce..
n1a5 em Direito legitimas. lVlas fómente reiros, Porteiros, e Caminheiro.
aqüelle, q affi for privilegiado, ferá eícufo 2 E pela mefma maneira era~

de fer Tutor daquelIes,que {àó dados pelo fos os que adminHhaõ coufas noifa ,co..
Juiz a peífoas efiranhas,que em Direito fe mo V édor da Fazenda, Contadores,The-
chamaó Tutores dativos.Porêm,fe algum 'Coureiros, Almoxatifes , e todos os mais
tive[[e cinco filhos legitimas entre ma· OJficiaes, que outro-fi faó deputados para
cho~.,e femeas, ou tiveífe cinco netos ou fervir ante elles. E bem affi os Rendei-

n l1etas.d'algum feu: filho ou filhos, ou de ros d,ê nolIàs rendas, que fejaó de vinte!
.íilha ou filhas, já defuntos, ou eira filha -mil reis para cima.
m{iy dos ditos netos feja cafada com ou- 3 Item todo o lVlayor de fetenta an,
tro marido, 'fe "dre pay tiveIre todos os nos fed [cufo. de toda a Tutoria, deixada ~

cinco filhos em [eu poder,ou o avô tiveífe em teflamento, ou legitima, ou .dativa. E
todos os ditos netos debaixo de fila admi- bem affi o .Menor de vinte cinco annos, '
11Íflraçaó, ferá efcufo de todas as Tuto.. pono que tenha impetrado Cartã noifa;
das ~- qUer teja deixádo por Tutor em te- 'por que feja havIdo por'Mayor,e lhe fejaú
fiamento, quer feja parente do Orfaõ, entregues feus bens, naó ferá conílrangido
<}uer dado pelo Juiz,por falta de parentes. paraTutoria alguma,atl'fer de vinte cinco
E poflo q;le os ditos cinco filhos,ou netos annos perfeitos. E poIto que () tal Menot:;
naó fejaõ vivos ao tempo, q,a dita Tuto- queira ter Tutor, naó lhe feja confentido.'
fIa lhe for encarregada a feu pay ou avô, 4 Item ferá efcufo de. toda a Tutoria'
fe eIles , ou cada hum delles morrêraó em o que for enfermo de tal enfernlidade, que
aao ~e guerra,ou hindo para ella em noifo razoadan1ente naó poifa reger, e admin~.:",.

, ferviço, eíles,q affi morrêráõ, feráõ conta.. Rrar fua fazenda, em quanto tÇll enfermi·,
dos,para e[cuh1r o dito feu pay,ou avô Ide dade durar.
,toda a Tutoda, affi como fe folfem vivos. 5 E bem affi ferá ereufo de toda a Tu.. 4

I E feráõ efcufos de todas as Tuto... toda o Fidalgo'de linhagem, ou'CavaI..;'
rias, affi deixadas em tefiamento, como le.. leiro, e o Doutor enl Leys, Canones, ou,/
gitimas, ou dativas, os 110[[OS Defembar- M,edicina, feitos por exame· em eItudo
gadores, Corregedores, Ol1vidore.s ; J ui. geral: e pofl:o ~ue cêda hum defies qu.ei~a:·

zes, e Vereadores de quaefquer CIdades, fer Tutor, nao deve fel' a eIlo rece~ldo.

,\lillas,ou Lugares de no[[os Reynos.Mas . ,Porêm fempre .lhe ficará feu direi o reC.;
os Juizes, e Vereadores naó feráó efcufos guardado de fucceder na herança do Dr..
das Tutodas,de 'que já foífem 'encarrega-, faõ, fe ao tempo'de fi 10rte lhespe.rten•
dos;antes que houve{fem os t fficios,íàlvo cer por Direito; por pois mó houve

.os Juizes de Fóra, que N 6 ,enviarmos a neIle~ cl,l]pa em deixar 1 de Cer Tutores.
algumas, Cidades, ou ViU,as ~ ,~ru" quanto !laÓ lhes deve fer impusada :para perde-,

,Liv. IV. '. ... M 2 re~
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affi d lÁ dos em te(laní~nt , ornO (h.. ·,jel..
les , que faó coníltângidos , por fecém pa
"rentes dos Orfaó~ , como dos q~~ fró da

vS peloJuiz por falm de parentes; e tam
bem ácerca das efcufas, que por fi podem'
al1e-gar, como ~nl aquell s, que o nao 
vem fer, haverá lugar em os Curadores,
que forem dados aos menores ('Ide vinte
cmco annos.

Livro quarto das Orden
ireito de fuccedere ao Orfaó.

6 ... l' orque álem defies utores, que
: ~ dad.)s aos Orfaõs,enl quanto na6 eh -'
gao ~ idade de quatorz~ anuas, fe faó v
roés, ou.até doze annos, fe fa6 fem , .
depois li pairaó da dita idad~ , laó ch
gaó a vinte cinco annos,lhe faó dados Cu
radares; tudo o que acima di{femos ácer
ca das pdfoas, que podem fer Tutores,

•

Das n1ll1heres-viavas, que caJa~ de ciizcoenta al1110s., tendofilhos.

. ,

CV~O,,,

rá difpôr da ter~a dos ditos bens á fmi
vontade. E alheando as duas partes por
A,ualquer modo que feja, havemos a tal
em-alheaçaó por nenhuma, e de nenhum
vigor. E fe ao tempo de fua morte naó ti
ver defcendentes, ou afcepdentes, as duas
partes, que mandamos qnaó paira alhear,
ficará6 aos parentes mais chegados ;' e da
terça poderá tefiar á fua vontade. E ten..
do bens , em que haja de nomear, e~ ne
nhum delles poderá nomear o marido ~ •
com que na tal idade cafar.

U ando alguma mulher c~(ar fé
do de cincoenta annos., ou da
hi para cima, tendo filhos, ou..

~~outros defcendentes, qNe por
Ir po{faó fucceder, naó poderá

a ar por titulo algum que feja, em fua
vida, nem ao tempo de rua morte as duas
partes dos bens, que tinha ao tempo, que
concertou de fe carar, nem as <.1uas par-
es dos bens,que depois de fer cafada hou
.e por qualquer titulo de [eus afce'hden.

tes, ou defcendcntes; e fómente pode.

..

r •

TITULO CVI.

#

Das ViUvrlS , que caJa~ antes do onno e Jia~

S viuvas , que fe cafarem antes de famadas, nem os que com eIlas eaCarem;
fer paífado anno e dia, depois da nem lhes levem por iífo penas algumas de

nlorte dos nlaridôs , nao fejaó por iiro in· dinheiro.

• •

••

COL-

CVII~

•

•
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•

Das viuvas , que alhea~, como na~ devem, e desbarata~ feus bens.

Orq a Nós pertence prover qnin- mandado; e a eIlas façaõ dar mantimento,
guem ufe malndo qtem,querendo fegúdo as pe{foas foré, e os encargos,q ti

.fupprir a fraqueza do entéder das veré.E façaó-o faber a Nós, para"mandar
nnilheres viuvas,q depois da morte de feus nl0S prover neires bens,em maneira,q os q
niarido~ de{barataó °qte,e ficaó pobres,'e. os houvet;é de herdar, naó recebaó dãno..
neceffitadas,querendo outro·fi prover co- I Porêm, fe a tal viuva foi mulher de
mo feus fucce{fores naó fique dãnif1cados, Fidalgo ou de Defernbargador, ou CavaI..
mãdamos q [e for pi'ovado qelIas m.aliéio- ~ leiro, fe as Ju!l:iças da terra tiverem deIla
faméte ou fem rnzaó de{barataó,ou alh.eaó;.... tal informaçaó, por honra do marido, e da
feus be~s,asJufl:icas dos Lugares,onde os fua linhagem,façao-no-Io logo faber,antes·
bens eíhvere,os t. e odos,e os entregue d'outra coufa , para mandarmos °que for
a quem d~IIes t n argo, até vere noífo Direito, {em~fca~da-lo de fua, g~raçaó.

FI. 1\1 ti . .,'.
Do 1uarto Livro das OrdplaçOeS,..
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NOVA v4V:VIÇAO
AO

Que."etêm e;cpedido l'~ra ogoverno da Jufliça, de/de o anno dti~.~.~~~
ehl que fe publicou a nova compilaçaõ das Ordenaçoés do Reyno;

até opreJen(e anno de 1747.

o.L I/VR ,O IV.
:":D~'SORDENAC;OES

D O R E Y N O.

T I T U L,O

J.
II
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.Que os Corregedores das Comarcas, e outros .Officiaes temporaes naó
comprem bens de raiz., nem fççaõ outros contratos e.Yc.

A' Rubrica.

.,

•

..

minha Ley virem, que, tendo eu permit
tido aos Governadores das Conquiflas c5
mercearem por Refoluçaõ.de 26. de No-

.vembro de 1709., relaxãdo de algum mo
do as prohibiçoés<" que fobre irro havia,
por juílas coníideraçoés, que entaó
zeraó de meu ferviço, moílrou a ~xperien..~~~
cia [er muito prejudicial aquella pe' .r :
faó, e refultarem della grandes inconve
nientes contra o fe viço de Deos , e meu;

"e defejando evita-los, fui fervido reV'ogar
aqueHa permi{faó por Decreto de 1 • de
Abril do prefen~e anno; e para que chegue
á noticia de todos, .ndei fazeI! ena Ley
géral, pela qual he or revqgaJ~ aquel-
la permiíIaó; e he sr be~ que daqui em
diante nenhum Vice-~ey, Çapitaõ Ge-

~ n~ral

A L V A R A',
Em que fe determinou que nenhum J/ice

Rey, Capita'Ô General, Governador,
Mi1Ziftro, ou O.fficial deJt!fliça pl!lJa eô
mereeer porji , nem por outrem.

Liv.das Leys da Chancellarla mór, fut.z9.
Lív. 5. do Defembargo do PaGo ,foto 23 8•
Liv. 12. da Supplicasa5 ,foto 1.5 3.

..
lTum OM Joaó por .graça
~ .1.

de Deos Rey de Por-
tugal, e ~os Algar
ves dáquem, e dálem
mar, em Africa Se"
nhor de Guiné, e da'
ConQuifia, N avega-

çaô, commercio da Whio .,..a,Arabia, Per
fia, e da India &c.Faso faber aos que efia

r·
o
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94 Collecçáõ I. das jJi Ext ~ vutante I •

neral, ou Governador, Minift o, ou Qf- vedo úizes,J~Hiçs,' ciae ,'.e ef. 10

ficial d 'íUça, ou Faz,enda, nem tam... [Das de, s meus Reynús , e Senhorios, ~

m os e Guerra, que tiverem Patente, cumpraõ, e guardenl efia minha Ley, e'
que.L ~ do poílo. de' Cap'itaô pára cima ill- ~ çaó inteiramet'lte'" cumprir , ~ guardar., .
cllflive, affi deíle Reyno, como de 11 \S como neIIa {e contêm: e outro-h wan:-I
Conquiflas, po{fa commerce~r por fi, ne o ao DO~~ Jofeph Galvaô de Lacerda do
-por outrem em lojas abertas, affi em ruas meu Confelho, e Chancellér n1gr deRes
proprias ca[as, con10 fóra delIas; nem m~us Reynos,e SeI':lhor1os,~faça publicar
atrave.lfa fazendas, algumas, ~em pôr e- pa .Chancellaria mór do Reyn9" e enviár
fian ue nellas, nem nos fi'utos da terra; o ti·aílado delIa para todas asCO~J~
ne .ntrornetter-fe em lanços de contra- e a todos os~rregedores,e04vJd.'res dilS

minhas Reaes Fazendas, e doriati- Comarcas, e a'&s 'Ouvíd'oá~s dasTerrás dós'
v s das Canlaras; nem defencaminhar os Donatarios, em que os Corregedores naó
Direitos; neln lançar nos bens, que vaó entraú por correiçaô , para qÍ1e a todos [e..
á praça, por fel' tudo prohi'bido , e contra ja notoria:e fe regi'ftará nos livros do De[..
os Regime t s ~ e Leys do Reynor e que embargo do Paço, e nos da Cafa- da Sup
tambem naõ p,o{faó. pôr preço àos gene- plicaçaú, e Relaçaõ do Porto; e~o~ dos
ros, e fi tes dos nâvios; mas que fique tu.."" Confe1hos de minha Fazenda,e Ultramar,
do Ufo e á convençaõ das partes; e e mais partes, aonde femelhantes Leys fe

o ell~s fe naó ujuftem no preço dos coilumaô regi.!l.alj e efla pr9pria fe lanç~•.
fretes, .e dos rç~cares, e mais generos , rá na Torre do Tombo. Braz de Oliveira
pod~ráót01narc'ada huma feu Louvado, a fez em Lisboa Occidental ~ 29. de Ago~
e ambas hum terceiro, para que'orque por {to de 1720. Antonio Galvaõ de CafteI-
~ es for acordado, fe execute. E hey ou.. "Branco a fez efcrever. REY~.r

I) o·fi por bem <1ue "os referidos V<ice- ·1~· . ~
Reys, Capitaés Generaes, e- Governa- ,A L V A R A'
dores, ou quaefquer outros' inferiores até Sobre a mifma materia:

apitaõ illcltiJive, naó polfaó [em auél:o- Liv. das Leys da ChancelIarí'a mór, fut. 3o;
ridade de Juftiça mandar fazer ç{queflro Llv. )' do Defembargo do Paço ;/o!. 23 S.
na f:1zenda d s moradores; e fazéndo o Liv. 12. da SUPl'licac:;aõ ,fot. 2) }'

contrario, perderáú fua acçaó 'na fórma 'E U El-Rey faço faber aos que eíte N.1.

das Leys, e Ordenaçaó;· e-aos' que coptra· meu ,A.lvará virem, que eu fiz hUIl1a
vierem o que por efl:a Ley determino,fen- Ley publicada em 3. de Septembro do an.
do Vice-Rey, Capitaó General, ou Go- no paH:'1do', pela qual fui fervido revogar
ver ador, p.s;rderá todas as mercês, que' a pe.rmi.lfaõ, que por Refoluçaú de 26. de
tiver da Corôa; e ficará inhabil para re- Novembro de 1709. havia dado'ãos Go
querer outras,nem ter occupa'!raó élll meu vernado,res de minhas· Conql.1ifl:as, para
ferviço; e fendo lVliniflro, ou Official 'de com'mercearem: e porque fe póde entefi:'.
Julliça, Fazenda, ou Guerra, incorrerá der que ainda pela dita Ley lhes fica per
na pena de perdimento do [~u Pofio, ou mittido algum genero de commerdo, o
Oflicia, ficando tambem inhabi'l para ou- -'luaI poderá fel' de granqe prejuizo a meu
r . e para que todo o réferido tenha ade- ferviço, e bem publico de meus Vath1Hos;

""'''~~~~~\rvida obfervancia, ordeno que nas reGden- e por eu ellar'inteirado que, am os Vice..
~, 'que daqui em diante fe tirarem aos 'Reys, Capitaés Generaes , e Gov~rnado...

fobreüitos, [e pel;gunte exaél:amente_por e- ores, como os Miniftros, e Otpciaes de J1!!~
fia m teria, accrefcentãdo-fe mais eite Ca- -fiiça, e Fazenda, e Cabos X{e Guerra ,. fó
pitllt6 nas Ordens, que·para ellas fe paiEl- -me poderáõ fcrvir bem abíl:rahindo-fe de
rein.,~loque Imlndo ao Regedor da Ca- ·'todo? genero de negoci,? , 'para que dl:e
fa 'da'Supplicaçaú, e ao Governador da cuidado os naú embarace ;. nem impida"a
Re1açaõ, e Cafa do Porto, e do Eflado 'pôr toda a fua attençaó ,·e defvélo no cu....
do Br.aGI, Qefem ~ dores das ditas Re. primento das ruas obrigaçoés, procuran..
laç-oés ,,' GoVel~nádo . das Conquifias ,e 'do fó o que for€mai'side meu 'ferviço, bem
a todos bs Corregedores, Ouvidol'es, Pro-' dos Póvos, e adtninifha~aó da Jufiiça, e

~

;. arreca-..
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--"~"",4 dLivro qua~to s Orde il1çoés , Tit. I;. '; e 18. 9S
'arreü daçaõ de minha!azenda" em d'ou-' Defembargadores, Provedore9, e Efcri~

tros inconvenientes, que fe podem confi- vaés da Fazenda, Cabos, e ~ciaes de
derar ne1ta materiaJ4ey por bem dedar. rt' Guerra, erdeno que 0S Ouvié~Q~~e.~--:...ras
e ordenar, como por efle meu Alvará di Comarcas, cada'hum na [ua, de fies em

pato, e ordeno, que nenhum Vice-Rey, s annos , infallive1mente tirem deva{fa
Capitaõ General, Governador, Defem- fobr~ efie particular a refpeito deRas per
bargador, MinHho, ou OfIicial deJufii- [oas, a qual remetteráó com carta fLla aO
ça, ou Fazenda; nem tambem os Cabos, Confelho Ultramãdno, para efie me hl
ou Offie " d.fl Guerra, que tiverem Pa- zer tudo prefente. E quero que efie meu
ten t; l Capitaô para cima í12Clz!fivé, pof- Alvará fe cúmpra, e guarde jntei~a ente,
(aó commercear, ou negocear por mo~o como nelIe fe contêm, e que tenb~~~
algum, naó fó aos expreífados na mefma de Ley, fem enlbargo de feu effeito .:'.-Ter~7Z~~~

Ley, mas por outro qualquer, que po{fa de durar 'nlais de hum alll10 , e da Ordena
haver, nem por fi, n m por interpoítas çaó Liv. 2. Tit. 40. qué manda, que as
pelfoas, com qualquer pretexto, que feja; coufa~5, cujo effeito ha de durar mais de
e iflo debaixo das mefmas pe~'as conteu- hum ~nno , paífem por Cartas, e naó 'por
das, na dita Ley publicada na Chancella- ~lvarás; e pofio que naô feja paífado re-
rIa em 3. de Septembro do anno paífado, Ia Chancellada, nao obílante -' difpofi-
e das mais, que eu for fervido. E porque çaó daOrdenaçaóLiv. 2. Tit. 39--~ que d~
na dita Ley fe nlanda perguntar na refi· termina o contrario. Caetano de Soufa de
àencia fobre eile parti'cular, e algumas Andrade o fez em Lisboa Occidental a
pelfoas, Gue faó comprehendidas nella, 27. de Março de 17 2I. Diogo de Mendó-
naó daó refidencia, como [aó Vioe-Reys" ça Corte-Real o fobfcrevi. REY.

, .J ~ • ..-. •

T I T U L d XVIII. '
Quando os Carniceiros eYc.feraó crido,s por [eu juralnento eYc.

A' Rllbrica.

~,

J
I/

A L V A R A' ,. ça:!) o dito procedimento, porque os Tao.
Em que Je declarou que os Taberneiros, ' bern~iros, e mais peffoas, que coíluma

e p~lfoas, que dao de comer aos pobres, e vaó fiar deilas peífoas pobres, bem fabiaõ
forqjleiros, os na'O poJJao prender por di.. que naó tinhaó donl\e lhes pagaífern, e
vidas de comer, ebeber j e pqj)àndo e.flas [obre iffo coitumavaó dar-lhes o manti
de dez mil reis para cima, que fiquem 120S mehto por dobrado preço,e CIepois vinha'"'
termos ordinarios. a parar na cadêa, fem efperança de re-

Liv. I I. da Supplícac;aõ , foto 13. dempçaa mais,. que tirada dos outros
pobres, a quem a efmola era mais precifa;
e a mefma, razaó, com que fe paifára adi
to Alvará, militava' agora para fe mandar~r ....."",.
o mefmo; me pediaó lhes fizeífe n 'cê
mandar paffar Provifaó, pela qual fe ,ma
dalfe obfervar o dito Alvará na fó' a ~,~.".lI,
que nelle fe continha. E viilo o que~ 'aI é-
gáraõ, informaçaa, que mandei tor:nar pe-.
lo Corregedor, que foi do Civel dã-Cida- .
de ,Joaã Pereira do Valle ; Hey p.p.t; benl
de confirmar, como com effeito confirmo,
e hey por confirmado o Alvará referido
de 1I. de Janeiro de, I.., 17. ; com declara...
çaó que, paffando ~r1'divida d~ dez mil reis
para cima, fique nos termos ordinarios ,
comO as mais dividas; e que precedend

.. os r- ....
.,

N. ~~EU El-Rey faço Caber, que o Pro
vedar, e Irmaas da Santa Cafa

.da Mifericordia deita Cidade me
reprefentáraõ por fua petiçaa , que em ra
zaa das oppreffoés , que coitumava pade
cer a pobreza com a prizaó'l\ de dividas
meudas, [e paífára o Alvará, cuja copia
offereciaa,em li.deJaneiro de 1517., pe
lo qual fe ordenára , que por femelhante3
dividas naa pudeífe pelfoa alguma fer pre
fa. E porque hoje fe achavaó as cadêas
occupadas com nluitos prefos por dividas

I .. defla qualidade, d9rqne' 'efultava grande
prejuizo á dita Santá Cafà, por fer necef..
faria fuftenta-Ios, álem de in l1.1ir injuili-
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......w::.vC!ga11~ef ; ,,/
pagárao ovos .Dir,,·iios, por affi (l ... eter"
minar, como conRou por certidaó dos

.OfEciaes delles. iL\~ Gedinho de Ni
za o fez enl Lisboa a 12. de Agoíl:o de
1695. Jo[eph Fagundes Bezerra o fez.
cr~ver.

REYo

:T.·U LI
~ln que lnoédas fe. :faráo os pagatnentos do que" fi.

co;npra, ou ·deve.

T

~.

'96 Coltecçaó I. das
os requiGtQS da Ley fe poífa proceder a
.captura ~tervindo tamben1 a notifica
çaõ na fórm~ do primeiro AIvará: e efle
fe cQmprirá, como nelle {e contêm; e va·
lerá, pofl:o q[eu effdto haja de durar ma"
de hum anno, fen1 embargo da Ordenaçaõ
do Liv. 2. Tit.40 • em contrario.· E naõ

..
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•
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•

•

•

•

•
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-A,' Rubrica~

n

REY~

•
A L V A R A 1 ~ dei paífar eíle Alvará, que mándo ao Dor l'

Em que í--determinou que Je JIaô prulejfe Joaõ de Roxas e Azevedo, do meu Con..;
. -faz~r-f){lgameJZto com dinheiro de cohre, felho f e meu Defembargador do Pa<;o ,

em ma)'or quantia, que de hum tqfláó. Chancellér mór do Reyno, a faç~ pu..;
blicar em minha Chance11arla ~ e enviar

Liv. 7' das I eys da Torre do Tombo, foto 39. v~rf.
Li .).doDci'embargodoPac;orfol.2$8r. a cópia della a todos os Jlllgadores, ,e

1vliniíhos , [ob m€u Sello , e [eu lignal,
para que affi a façaõ executar; e fe .lJ."~

giftará nos livros do Der~'mbargo do Pa
ço , Cara da Súpplicaçaó, e Relaçaõ
do Porto, aonde femelhantes Leys fe
collumaó regiRar. ManoeI da Silva CoI..
laço- a fez em Lisboa a 17. de Feverei·
ro de 1699.- FrancifcO' Galvaõ a fez e~

crever.

N. 1.EU El-Rey faço filber aos que efle
Alvará virem, que eu fui fervi"
do nlandar lavrar moéda de c~

bre, para o que !ley por bem, que eIla cor..
rã pelo valor, que em cada huma,das dí...
tas moédas fe fignala, com decI~çaõ ,
que na dita moéda fe- naó poderá fazer
mayor pagamento, que de hum tofl:áó.~
para que venha _á noticia de todos, man-•

•

•

•

•

o ,

~
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XXIII.ULO
Dos aluguéres das Cafaj.

A' Rubrica.

to dnra{fe a éxacçaó deltas, naó poderia~
os Senhorios das cafas ~ 'e propriedades le
vantar de preço os aluguéres, e arrenda--;
mentos dellas , pelo prejuizo , e inconve~,

nielltes , qUl!' na dita Ley fe coníideraõ ?' ~l
depois na fegunda Ley " e Regimento da~.

Décimas,feita nas fegundas Cortes,fe naó j

falIou nefia materia coufa alguma;.e por
c1aufula geral houveraó por derog.ada-s to~\

das as Leys, e Regimentos em tudo aqui!;
lo, que encontra{fem eRa ultima, fem em-,
bargo da dita cl,uful .de ~erogaçaõ,po"fl:a..
na dita fegunda Le alguns Senhonos.
das ca(as leyantavaó os aluguéres aos ca-,

,. . I feirQs,
I

•
r

#'

~.,. ", II
:,. ,.
~

. ..

T ·1 T,
A L' V A R' Á f

Em lie fe'determinollfi J~a'Ó levantqjfem os
alugueres das caJas, depois da publica
ça~ da Ley das Décimas.

~,...._""
Li . 4' das Leys da Torre d0 Tornb0 , foto 14+ ver[..,

N~ I;'E';U EI-Reyfaço{aber aos que~fl:e
• .",Alvará virem,. que oJuiz do Po-

vo defl:a eidade de L·isboa n1e re
prefentou por huma fua petiçaõ 'l,ue pela
primeira Ley dasDéamas,promulo-ada nas
primeiras G:>rtes , qüe depois d~ minha
3cdamaçaõ (e c~lebráraõ nefla Corte, e-

'ara difpoffo, e ordenado' que, enl quan~
•
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TITU.s-N

'A L V A R A,
Em que Je determinou que na'Ó tivife lu

gar o levantamento dos alugueres ,. que
tinna'Ó feito os donos das cafas, com o
pretexto do encargo do quarto e meyo
por cento.

Liv. 7. das Leys da Torre do Tombo, 1ft. 68. verf.
Liv. 5' do Defembargo do Pa.ço ,foto 288•.
Liv. I r. da Supplicac;aó ,foto 82. verf.

..

N' 2'EU EI.Rey faço faberaos queefie
Alvará virem, que, fendo·me pre

{ente o grande exceífo, com que os alu
guéres das caras tinhaõ fubido em razaó

I" dos qua;ro e mey~ ~r ce~to! que por
huma [o vez re hao de>cobrar, mtentando
os Senhorios dellas, naó f6 eximiJ-fe defie

'Liv. IV.

40 Livr quapto das Oi~enaçoés, Tit.2J. 97
1 iro" - ,. ot:âdores, e a Jufiiças l(l,o naõ tributo, fazend'o que os alugadores opa·
Q~fenderiaócom a prohiDiçaõ da primeira guem , no que lhes accrefcenta€"le aIu·,....~"

Ley, por~dizerem que eftava revogada: guéres, con: notavel prejuizo da pobr •
. ' pedindo-me houveífe por em mandar de:;; .':ia; mas chegando~a tanto a fua deforde·
"r Y"'''clarar a dita fegunda Ley das Decimas,co- nada cobiça, que fe naõ contentaõ com o

mo ficou em feu vigor, e naõ revogou a levantamento dos quatro e meyo por cen
dec1a,raçaq rofia na pri~eira, que em quã- to, mas fubi~do os, ~luguéres ~aó exorbi
to durar'a dita exacçaõ de Decimas,fe naõ tantemente, que muitos tem fubido a do..
poífaõ acc centar .do prec;o os alugué.. brado preço, do que àtégora andavaó. E
r ,~ endamentos das propriedades, mandando ver, e cOl1íiderar eíla materia
accrerceJJtando pena de perdimento das por Miniílros de toda a fuppoGc;aõ', .' ~ a- c

rpropriedades aos ~ue oufadamente o ten- recendo que a jufia, e univerfa:l queixa' doC\ . ~'t::::l:::2U:=

tarem fazer. E viílo o requerimento do exceffivo .levantamento , que tem \1avido
I Juiz do Povo, e a informaçaõ, que fobre nos aluguéres das cafas, pedia remedio,

, efia materia mandei tomitr, e para de aI- para q~ neceffidade, qha dellas naó obri
guma maneira fe prover no que el1e requer gaífe aos alugadores a pagarem os injuftos
em beneficio dos ·moradores deíl:a Cidade, Ereços;' que naó cabem na fua poffibilida
é gente do Povp della,- que pela mayor de ; e fe evitar a fraude de .cahir nefia par
parte vive em caras de aluguer , hey por te o tributo {obre os alugadores, e"'p,~ó nos.
be~, e me praz de declarar por efie meu Senhorios das cafas , que o devem pagar;
Alvará, qu~, quando os Senhorios das ca- Hey por bem, qos levantamentos dos a
{as levantarem os aluguéres a preços def.. luguéres das cafas,feitos defde o Natal fu
úfados, fe efieja por aquelIe, que já as turo, naó feja6 os alugadores obrigado.s a
ca[~~.tiveraõ, e o naô poífaô dahi paf.. paga-los, mas ró o aluguer, em que as ca-

111 far : e mando aos Defembargadores, e [as aftdavaó até o Natal paífado;e quando
JuíHças, Officiaes J e peífoas, a que para o futuro haja nefie particular aIgunl
pertencer , que cumpraõ efte Alvará, exceífo, mandarei dar a providencia, ti me
como fe nelle c~ntêm; o C)ual me praz parecer ~onveniente ao bem commum de'
que :va.lba, tenha forc;a, e vigor, po{lo 11leus V?ifal1os. E efle ,Alvará quero qCe
que feu effeito haja de durar mais de cúpra, e guarde, e fe execute inviolavel
hum anno, fem embargo da Ordenaçaõ merlte, como nel1e fe contêm, e tenha for
em conti-ario. Miguel de Azevedo o ça de Ley; e para que [e naó poífa allegar
fez em Lisboa a I I. de Junho de 1644. ignorancia, e venha á noticia de todos,
Joaó 'Pereira de Caftel-Branco o fez ef- mando ao Dor. J oaó de~oxas de Azeve-
crever. do , do meu Confelho, e Ch"l1cel1ér mór

REY. deftes Reynos, o faça logo publicar na
Cha,lJcellaria, e envie Cartas com o tra
ílado delle fob meu Sello, e [eu fignal,
a todos os Corregedores das Comarcas,
e aos Ouvidores das Terras dos Dona
tarios, em que os~Corregedores naó en-
traõ por correic;aõ, aos quaes man
que a publiquem logo nas Cabeças de,
fuas Comarcas, e Ouvidodas, e o fa- ~

çaó affi executar; e eftfr'. Alvará [e· re
gifiará nos livros da Mefa d.o D~[em":'

bargo do Pac;o, Cafa da Supph~açao, e
ReIaçaõ do Porto; e efi-e propno fe 1an;.
çará na Torre do Tombo.Jofephda Maya.
e Faria o fez enl Lisboa a 3. deJulho de
1699. Jofeph Faglolndes Bezerra o fez ef-

crever. REY.
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TITUL'O
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QJle naó fejaó conjlrallgidas pefoas algulnas a pe]foallnente eYt.:
•

Ao' principio.

A L V A R A, que como taes nao pud íTe fer conílran.lJ
:.fm que fe determinou que porJer contra gidos a coüfa alguma., como laIS arga..
. Direito natural o captiveiro , llaô plldef nlente fe contêm nas dlta
1t~J1·captivar-jeos Gentios do Brqjil. quanto fui informado que, fem mbargo
Liv. 2. das Leys da Torre do Tombo ,ftJl. 17 1 • das decIaraçoés da dita J..ey , naõ ce{fa aó \
Liv. 7, daSupp1icasaõ, ftJI. 173' grandes inconvenientes contra o ferviç~

N. L EU El-Rey faço faber aos que eita . de Deos, e meu, e confciencia dos que ~
Ley virem, que fendo o fenhor affi os captivava15 , com grande perda das~

-~ Rey D. Sebaftiaú, mettPrimo, fazendas daquelle eílado; mandei por.
Gue Deos tem, informado dos modosjl- hllma Provifao de). deJllnho de 160).,q
licitos., com Gue nas partes do Braíil fê em nenhum cafo fe puddfem os ditos Gé....
captivãvaó os Gentios, e dos grandes in· tios captiyar; porq, poílo que por algumai:

. convenientes, que dHro re[ultavaõ, de- razoés juíl:as de direito fe poífa em aI-,
fendeo por huma Ley, que fez em Evor'a guns cafos introduzir o dito captiveiro.,..
a 20. de Março de 1570. , os ditos n10do~ faó de tanto mayor confideraçaõ as que.:
illicitos, e mandou que por modo, nem ha em contrario, principalmente pelo que
maneira alguma os pudeífem ca ptivar , toca á converfaõ dos Gentios ánoífa San~

fillvo aquelles, Gue foifem tomad@s em ta Fé Catholica, que fe devem ant'~pór ~ "
juaa guerra, que fe fizeife com rua licen- todas as mais; e affi pelo que .convêm ao
ça, ou do Governador das ditas partes, e ~om governo, e confervaçaó. da paz cla~

'{)s que íalteaífem os Portl1guezei' e a ou- quelle Eflado; e para fe atalharem os g!,ã~

tros Gentios para os .comerem i com de- des exce{fos ,.que poderá haver., fe o dito
claraçaõ, que as peífoas, Gue pelas ditas captiveiro em algum cafo fe permittir,pa..
.n1aneiras os captivafiem, dentro de dous ra de todo fe cerrar a port~.a iílo, com Q
mezes primeiros feguintes os fizelfem ei; parecer dos do meu Confelho mandei fa7'
.crever nos livros das Prové.dodas das di.. ~er e{ta Ley, pela qual declaro todos Og

·tas partes, para te poder [aber quaes eraó .Gen~ios daquellas partes do Brafil por li~

ºs que 1icit~mente faraó captivos; e naq 'vres conforme a Direito, e {eu nafciment9
f os fazendo efcrever dentro no tempo dos natur.al, am os que já forem baptizados, e
- ~clitos dous mezes, perdeífem a ac<;aõ de reduzidos á noJra Santa Fé Çatholica, co-,

,os terem por captivos, e os Gentios {iea[- ~o os que ainda viverem como Genti<?s,:
(em livres, e todos os mais, que por qual~ -conforme a feus Ritos, e Ceremonias; os
quer modo fecaptivaífem. E El-Reymeu ql1aes todos feráõ tratados, e havidos por

enhor, que fanta Gloria haja, por atalhar peífoas livres, como faõ; e naõ feráõ con
meyos paleados, de que os moradores ftrangidos a ferviço, nem a coufa alguma

.....,..,..;1""' do Brafil u[avaô, para com pretexto de contra fua livre vontade; e as pelfoas, qu~
jufla guerra, os captivarem, houve por delles fe f~rvirem nas fúas' fazendas, lhés
bem de revogar a dita Ley por outra, que pagaráó feu: trabalho, affi, e damaneira,

cf fez e~l1 I I .deNovem~rodo anno de 1695., que faõ obrigados a pagar a todas as mais
pela qual mandou que em nenhU111 cafo peífoas livres, de que fe ferven~: e pelo ..-
os 'ditos Gentros foífem captivos, falvo C) muito, que convêlll áconfervaça<$ dos dJ..
afluelles, que fe captivaífem na guerra, .tos Gentios ,.e poderem com liberdade, ç
que por Provifoés particulares,por elJe ar· fegurança morar, e corpercear com os mo
figna,das , ~mandarre que fe Jhes fizeíTe; e radares d~s (;apit~ias, e para o mais,
os que P9r qualquer outra maí1eira fo{fem que convier a mlú ferviço, e benef1çio
captivos os havia tambem por livres; e das fazendas de todo aquelle Efiado, e

fi ceifem.
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ce~m"de todo" ~s :nganos, e vioIenóas ., 'e Pay, mandou por húma rua Provi[ao
com' ~rue os Capltaes , e mo~adores os tra.. feita em 26.deJulho de I 596.,"como mais
ziaõ do Sertaô; pelo que convêm ao fer.. ·largamente nella [e contêm. E em qUeU1-
viço de Deos, e me.~~., e por outros juflos -to nas ditas Povoaçoés efliverem os ditos ,

\.....~..:. refpeitos, que a iífo me movem; Hey pOl~ Religiofos da Co'mpanbia, os terá5 a [eu , r,)

bem, que os Religiofos da Companhia 'cargo, affi no que convêm ao Efpiritual , ,

deJefus , que hora eíl:aó nas ditas partes,·. da doutrina Chriflaã,' como ao que 'para
oü ao dfunte a eIlas forem, po{faô hir ao quando forem neceífarios para meu fervi-
Sertaó pelo muit<;> conhecimento., e ex- ço, os apre[entenl ao Governador, ou Ca..
ercicio, <F',e,. clef1a maneira tem, e pelo ,pitaó General, a que tocar; e para as pef-
ci'eaitôr,-7e confiança, que o~ Gentios deI.. foas, que deIles [e bouverem de fer:!~e~.. .Ies fazem, para os domeíl:icarem, e aífe- ruas E'lzendas os acharem com maIs' aCl-
gurarem em fuá1iberdadc, e os encami- lidade ; ·e quando os ditos Religiofos deI..
nharem no q~e c;onvêm ao mefmo Gen- les fe fervirerrl, ta.mbem {eráó obrigados

'l

~io , affi nas coufas de {Va fàlvaçaó, çomo da me[ma maneira pagar-lhes [eu traba...
na vivenda commua, e comercio com os lho, C1>mo pagaõ aos mais moradores da..
Mercadores daquelIas partes; Hey por quellaSJpartes; e em quanto os ditos Gell-
b~nl " que os ditos Gentios [ejaõ [cnhores úos eíHverem nas Povoaçoés de quaef..
das ruas fazendas nas Povoaçoés , em que quer Capitanias, os Capitaés naG teraô
morarem, .como o [ao na [erra, [em lhes fobre eIles mais vaífallage,m, poder ,.nem·
poderem fel' tomadas, nem [obre eIlas fe jurifdiçaõ da ,que por '[eu Regimento, e

. J~es fazer moleflia , nem injultiça aig~llna; doaçoés tem {obre as mais peífoas livres, ;,

. e o Governador caiu o parecer dos ditos que nelIas m6raâ; e naó lhes poderáó lan-
Religiofos, ao~ que vierem da [erra affi- çar tributos Reaes, nem peífoaes; e os tri..

'gnal'á Lugares para neHes lavrarem, e cul- butq.s, que lhçs forem lançados, o Gover-..
tivarem', naô fendo já aproveitados pelos nadar lhos tirará, e lhes fará tornar logo o

.' Çapitaés dentro no tempo, como por lilas que tiverem injuflamel1te pago: o que
doaçoés {aó óbrigados ; e das Capitanias, executará, {em appeIlaçaõ, nem aggravo~

e Lugares, que lhes forem ordenados naó E porque fou informado, que em tempo
'poderáó fer mudados para outros contra de alguns Governadores paífados {e capd..
lua vontade ([alvo qual1'io eIles livremen.. vav.,aó muitos Gentios contra a fórma das
te.o quizerelTI fazer) ; e hey por bem, que Leys de El-Rey, ll1eq Senhor, e Pay, e
!las Povoaçoés, em que e.fl:iverem , aonde do Senhor Rey D. Seba{Haó, ll1eu Primo, '\

nao houver Ouvidor dos Capitaés , e ~o- que Deos tem, e princ'palmente nas ter-,
vernador,lhes ordene humJuiz particular, tas de J urgaribe ; I-Iey por benl, e m.ando;
que reja Portuguez, ChrHlaõ velho, de que todos fej aó panos em rua liberdade;
fatisfaçaó, o qual conhecerá das coufas 1 e que r~ tirem logo do poder de quaefquer ~

que o Gentio tiver com os Mercadores, pe~s, em cujo poder dEverem, e os ~
ou os Mercadores C0111 eIles ; e terá de al- mandem para fuas Terr~s , fem embargo,
ça.da no Civel até dez cruzados, e no Cri... de que os que àeIles eflÍverem de pa{fe di..

1 ~

me até 3o. dias de prifa5 , naó fendo deli- ' ~zerem , que os comprarao, e que por ca-
ao, que mereça mayor cafligo; porque ptivos lhes faraó jaIgados por fentença~ : "
fe o merecer, em tal cafq, coryerá o livra.. as quaes vendas, e [entenças declaro por. - .--

mento pelasJuíliças Ordinarias ; e affi 01'- nul1as , por ferem contra Direito , fica~do f
"t

denará huma pe{[oa ~e confiança'Chriftaõ refguardado aos compradores o que per.. ..""

velho,para que com ordem dos ditos Re-.. tenderem, contra os que lhos vendêruó.",.
ligiofos pofL'l requerer o q1Je for devido E ll1ando ao Gove?na.dor. do Eíl:ado do

~

aos Gentios; e na execuçaó do que lí- 13raíil, e aos das tres Capitanias de .S ...Vi-
quidamente fe lhes dever de feu ferviço , cente, Porto Santo, e R.io de Janeiro, o
te procederá fummal~amente. conforme a cumpraõ; e executem, fem app.ellaçaô ,
minhas Ordenaço,és..~ aos quaes [e fará o nem aggravo, {em a~mittirem embargos

--n favor, que aJuftiça permittir: o que tudo de qualquer qualidade que feja6 ; e os que
he conforme ao que EkRey ~e,u Senhor, contra f6rma defla Ley ~ouxeremGen..

Ljv. IV. N2 ~i~s
~
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D Om Filippe por GJ:\ça' de Deos N.2,
Rey de Portugal, e dos atves,

dáquen1 , e dálem mar, em Africa Senhor '
de Guiné, e da ConqUl~a, N avegaçaõ,
comnlercio da Ethiopia(., Ara5ia , Pedia,
e da. India &c. ~aço faber aos que efia
Ley virem , que fendo o Senhor Rey
D. Sebafliaô, meu Primo, que Deos tem,
informado dos modos illicitos, com que
llas partes do Brafil [e captivavaó os Gen..
tios dellas , e dos grandes inconvenientes,
que diífo.refultavaó, mandou por huma
L~.y? feita em Evora em}o. de l\tlarço d?
anno de I 57o.,que Ce nao pudeífem çaptl
var por maneira algupla, f~lyo aquelles "
que foífem tomados em guerra jufla ,.que
[e. fizeífe com fua licença, ou do Go- lt

vernador das ditas partes, e os que falteaf:
fem os Portuguezes, e outros Gentios pa:
ra os comerem; .com declaraçaõ, que as
peífoas, que pela dita maneira os captivaf..
[em, dentro de do,us mezes primeiros fe..
guintes os fizeífem e[crever nosJivros das
Provedorias das me[mas partes, para fe
poder faber quaes er,\ó os que licitamen-
te faraó captivos; e naó o fazendo affi ,
perdelfem a· auçaó de os terem por taes , e
elIes ficaLfem livres, e todos o~ mais, que
por qualquer outro modo fe captiva{fem.·
A qual L.ey EI-Rey, meu Senhor, que
Santa Gloria haja, houve por bem de re~

vogar por outra, que fez em I I ~ de N0

vembro do anno de 1595. pelas calIfas
nella declaradas; e mandou que em ne
nhum caCo fofiem captivos, ['tIvo aq1lel,:" .
les, que te captiva{fem na guerra., que
por ruas Provi[oes particulares, affigna..
das por elle , n1andaífe que Ie lhes fizeífe,
havendo por livres aos que por qualquer
outra maneira folfem captivos. E fendo
eu informado 'lue ·com tudo era necelfa-
rio provêr com di.fferfnte remedia, n1an-
dei por minha Provifaó, pa{fada eIV 5· de c II

Junho de 1605, que em nenhum cafo/e:
, '. pude~'

. ~ 'A 'L V'A R"A, II ...

\ ..
Em que fe torntJll a déclarar a meJma ,l~..

herdade afavor dos Gentios 40 Brqfil,
excepto no caJo 'de ferem, tomados :11Z
guerrajlffla , com outras clrcum}lanc/as
para afua edllcaça'Ó Civil, eChriflaâ.

Liv. 2. d!,!s Leys da T~re do TombC? ,fo!. 222. verf.
Liv. 7, da Supplicac;aó',/ot, 241. verf.

REY..

1'00 Colleqça$ I,_ d,as l..Jey~ Extrauagantes,
tios da Serra, ou Ce fervirem,delles., como
captivos, ou os venderem,incorreráõ nas
penas, que por Direito Commum,e Orde·
naçoés incorrem os que captivaõ, e v~n

dem peífoas livres; e por eRa revogo a
das as Leys , Regimentos, Provifoés, que
atégora faó feitas, e paífadris por mim, e
pelos Reys meus anteceífores [obre a li
berdade dos Gentios do Eflado do Braftl ;
e efta hey por bem, e mando, que [ómen-
te tenha força e vigor, e fe guarde invi.o
lavelinente , [em fe poder dar declàraçaõ,
nem.limitaçaõ á minha vontade-; que por
ella declaro. O 'Chancellér da Relaçaó
que ora vai ao Brafil, e ao diante for,
tirará todos os an110S devalf..'l dos ~le fize
rem o contrario do qpor eRa LftY man·
do ; e procederá contra os culpados breve
e fummariamente , fenl mais ordem, nem

.figur:a de Juizo, que a que for neceífaria
para faber a verdade; e os defpachará em
Relaçaõ, como for Jufiiça, conforme a
[eu Regimento. E mando ao Regedor da
CaCa da Supplicaçaó, e ao Governador da
CaCa do POrto, e aos Governadores '() que
ora fao, e ao diante forem do dito ERa
do e partes do BrafiI , c a todos os Defem
pargadores de ,ambas as Relaçoes, e da
do Brafil, guardenl inteiramente é'fta Ley,
e [em declaraçaõ, nem interpretaçaó al
guma ; e a dêm á rua devida execuçaq.; e
ao Chancellét mór de meus Reynos a
mande publicar na Chal1cellaria, e envie
{ob meu SeUo,e fe1;1 fignaJ,aos Governado.
J;es do Brafil, e a todos os Capitaés das Ca.. ,

( pitamas dafditas partes; e que fe regiRe
nos Livros do DeCcmbargo do Paç,~, e de

..- ambas as Relaçocs, aonde [emelfi{lites
Leys, e Ordenaçoes [e collu~1aó regi.
fiar; e affi fe regiRará nos livros da
Re1açaõ do Braftl, e em todos ..os das
Provedorias, e Capitanias .daquelIe Efta..

'-.J fc " S '... T'-la; e e enVIara ao e!tao, e erras,
p ~ -, aonde os. ditos Gentios móraó, para vir á

.. noticia de todos·, e como. os hey, e de
. ~claro a todos por livres, e fenhores de
;\ fuas fazendas, para com mais facilida

oe J?o~erem cõmercear nas ditas Capita
nias. Antonio oe Almeida a fez em Ma
9rid ,a 30. de JuTho de 1609. Francifco
P~reira de BiFanoor a fez e[crever_
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pUd-çJfcm os~fos Gentios captivar. E por tar (dando-fe-me com tudo conta do Ar..
--_. Ley;feita em 3o.deJulho de 1609.,05 de- .fento, conlofica referido);e os Gentios,

darei a todos por livres conforme a Direi- que fe captivarem,fe aífentaráô em livro,
to, e fett nafci~entQ na~ural , com outras que para iífo fe fará, por feus proprios no
àeclaraçoés, e coufas c.onteúdas na dita mes, e lugares, donde faõ , com declara
Ley. E tornando-a ora a mandar ver, é' .çaõ de fuas idades, íignaes , e circumf1all
a coníiderar os inconvenientes, que fe re- cias, 'que houver em feu captiveiro; e as
.prefentálaã conforme a importancia da peífoas, que' os captivarem J e a que per
materia, e quereh~o atalhar a elles , e aos tencerem, os teráó , ,:omo captivos , fen-
que ao diante fe podeul feguir, e junta.. do feitas as ditas dil~gencias; porque naó
nlente'provêr no que mais c~nvêm ao go- as fazendo, o naó feráõ.; e com el1as os
verno dos ditos Gentios, e lua converfaó naó poderáõ vender, até eu ter connrma"
á naifa 'Santa F ' Catholica, e á conferva- do o A.Rento " que fe tomar fobre fe fazer
çaó da paz daqu le 'Efiado , COU1 parecer a tal guerra; e confirmando-o eu, poderáõ
dos do meu Confelhf mandei ultima- fazer delles o que lhes bem efhver, como
·mente fazer dta Ley; pela qual, pela di- feus c21ptivos, que ficaráõ fendo livre
ta maneira, declaro todos os Gentios das nlente , e naó o confirmando, fe cumpri
ditas partes do Brafil por livres, conforme -fá o que fobre iíTo mandar.
a Direito, e feu na[cimeuto natural, affi E porque tenho entendido que os
.os que já forem baptizados, e reduzidos á ditos Géntios tem g,ti,erras huns com ou
naifa Santa Fé Catholica, como os que tros, e coíl:umaó matar, e comer tódos os
ainda viverem como Gentios, conforme ,que nellas fe captivaó , o que naõ fazem,
a feus Ritos, e Ceremonias; e que todos achandQ quem lhos compre; defejando
{ejaó tratado"s, e havidos por pelfoas li- provêr com remedia ao bem delles, e faI
vres, como faó, fem poderem fer con- vaç~ó de fuas almas, que fe deve antepôr
ftrangidos a ferviço , nem a coufa alguma a tudo; e conGderando, comO he certo,
contra fua livre vontade; e as petroas, que que nenhuma pe{foa quererá dar por eIles
delles fe fervirem, lhes pagaráó feu traba- coufa alguma, naô lhe havendo de ficar
lho, affi, e da n1aneira, que [aá obriga.. fujeitos: H'ey por bem, que fejaá captivos'
llos a pagara todas as mais pelfoas livres•. todos osrG~ntios,qJ.le,efl.andoprefos, e ca·
Porêm, fuccedendo cafo , qos ditos Gen- ptiyOS de outros para os comerem, forem
tios movaó guerra, rebeliao, e levanta- comprados, juftificando os compradores
nlento, fará o Governador do dito. Efia- delles pelas pelfoas , que conforme a efia
do junta com o Bifpo , fendo prefente, e Ley podem hir ao Senaó com ordem do
com o Chancellér, e Defembargapores da Governador, que os comprá~aó, e{}:ando,
.Relaçaó, e todos os Prelados das Or- como fica dito, pretos de outros Gentios
àens , que forem prefentes no lugar, aon- par... _.s comerem; com declal'açaó que,,,
de fe fizer a tal junta, e nella fe averigua.. nqd~'pa{fando o preço, por que os taes
rá, fe convêm, e he neceífario a<;> bem do Gentios forem comprados, da quantia,
Ef1ado, fazer-fe guerra ao dito Gentio, e que o Governador com os Adjuntos de..
fe ella he juíta: e do Aífento,que fe tomar, darar, feráó çaptivos fómente por tem
fe me dará conta com re1açaó das caufas , po de déz annos ," que fe contaráô do dia
que para iífo ha, para eu as mandar vêr: da tal compra; e paífados elles, ficaráó
e approvando que fe deve fazer a guerra, livres, e em fua liberdade; e os que forem
fe f:lrá; e feráá captivos to~os os Gentios, comprados por nlais, ficaráó ~aptivos ,
que nella fe captivarem. como dito be. '
. E porque poderá .fucceder', que na E pelo muito, que convêm á canCera
rlilaçaó de fe efperar minha repoíta, e r yaç~õ dos ditos Gentios, e poderem -com
approvaçaó, fobre fe fazer a guerra, haja liberdade, e fegurança morar, e commer"
perigo: Hey por bem, e mando que, ha- cear co~ os moradores das Gapitanias, e
vendo-o na tardança, e fendo tonladoAf.. para o mais, que convier a meu ferviço;
fento pela dita maneira, que' fe deve fazer .e beneficio das fazendas de todo aquelle
guerra, fe fasa , e execute o que fe aífell,: Eílado do, Braíil , e ceifarem os eng~nos ~

e YlOle~·•
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e violencias, com.·que muitos eraó trazi- ligiofos da Companhia; e e~fl1a falta, das'
dos do Sertaó; Hey por bem, e mando, outras Religioés :('os quaes Curas, ouVi.
que o Governador do dito EíladC?, com garioo feráõ aprefentados por mim, oU.A-:e~-...--o:.._.......

parecer do Chancellér da Reraçaó delle, 10 Governador do dho Eílado. elo raGI
e Provedor mór dos defuntos, nella fa- em ll1eu nome, e confirmados pelo .Bifpo;
çaó eleiçaó das peífoas feculares, cafa- e pelo dito Bifpo poderáõ fer privados,
dos, de boa vida, e coGumes, que lhes quando das viGtaçoés refultarem contra
parecerem mais convenientes para ferem elles culpas, por que o mereçaô; e poGo
Capitaés das Aldeyas dos ditos Gentios; que os taes Vigarios !'. é Curas [ejaó Re..
e que podendo fel' , fejaó de boa geraçaó, guIares, ficaráõ fubordinados a? Ordina-
e abaGados de bens, e que de nenhum mo- rio no que .toca a feu Officio de Curas,
do feJaô de N açaô: os quaes Capitaés fe- conforme ao Sagrado Concilio Tridenti...
ráo eleitos na quantidade de Aldeyas, que no, e affim fe declarará n, s Cartas, que fe
fe houverem de fazer, e por tempo de tres lh~s pairarem. ~ ~ 'I.

annos, e o mais, que eu houver por. bem, Nas Aldeyas, tIue (f: fi'it:l:em dos ditos
em quanto naó mandar o contraria; e fen- Gentios viviráó juntamente os ditos C'a
do eleItos, lhes daráo ordem aa Sertaó pellaés, ou Vigarios, para os Confeífarem,.
perfuadir aos ditos G~ntios defçaó abai.. Sacramentarem, enGnarem, e doutrina
xo, affi com boas palavras, e brandura, rem nas coufas de fua Salvaçaô. ·E affi vi
como com promeífas , fem lhes fazer for- viráõ nel1as os Capitaés, cada hunl na fua,
ça , nem moleília alguma, em cafo, q~e com lua nlulher, e familia, para os go
naô queiraõ vir, para o que levaráó com- vern~rem em rua vivenda commua , e có
figo hum Religiofo dos da Companhia de rneicio com os moradores daquellas par
Je[us; e naó o havendo, ou naó queren- tes, affiílindo muito particularmente a feu
-do hir, levaráó outro de qualquer qptra governo, e tratando de tudo o que con
Religiaô , ou Clerigo, que Caiba a lingua, vêm, am para cultivarem a terra, como
para affi os poderem melhor perfuadir. para aprenderem as Artes mechanicas , 'e

E vindo os ditos Gentios, q Gover- quando forem neceífarios para meu fervi.
nadar os repartirá em Povoaço€'s de até ço, os aprefentarem ao Governador, .ou
trezentos Cafaes? pouco mais, ou menos, Capitaõ geral, a que tocar; e havendo
limitando-lhes Gtio conveniente, aonde . peiroas, que vaô bufcar gente para [eu
..poífaõ edificar a feu modo, taô diflantes [erviço, lha daráô pelos preços, e con"
dos engenhos, e matas do páo do BraGl , forme a taixa geral, que fe fizer para todo
que naú poífaó prtjudicar a huma coufa, o EGado : a qual fará o Governador com'
nem a..outra;.. E affiJhes repartirá Lugares, ri Chancellér , e Relaçaô delle , e lhes fa-

-para nelles lavrarem, e cultivarem, naó ráó fazer bons pagamentos; aos quaes fe
.. fendo já aproveitados pelos Cap és, ráó pre[entes, e naó confentiráô que fejaõ

dentro no tempo, como faó obrigados'p..or maltratados. E nem os ditos Capitaés,
ruas doaçoés: as quaes repartiçoés fará o nem os mais, a cujas Capitanias os ditos
Governador com parecer dos ditos Chan- Gentios forem, e aonde eíl:iverem, teráô
.cellér, e Provedor mór. E os ditos Gen- fobre elles mais vairaIJagem, poder, e jú..
tios feráó fenhores de· ruas fazendas nas rifdiçaô, do que por feus Regimentos, e
Povoaçoés, am como o [aô na Serra, fem Doaçoés tem fobre as mais peífoas.1ivres,'
lhes poderem fer tomadas, nem fobre el- que nelIas vivem, nem lhes poderáõ lançar
las fe lhes fazer moleíHa, ou injuíliça aI.. tributos reáes , nem peífoaes , e lançando..
guma; nem poderáó fel' mudados contra lhes alguns, o Governador lhos tirará; e
{'-las vontades das Capitanias, e Lugares, lhes fará logo tornar tudo ó que injulia..
que-lhes forem ordenados, falvo, quando mente tiverem pago, fazendo-o executar
elles livremente o quizerem fazer. . affi fem appellaçaõ , nem aggravo.

Em cada:huma das ditas Aldeyas have- Os ditos Capitaés cada hum em
rá huma Izreja, ~ndla hum Cura, ou Vi- fua Aldeya ferá Jlliz d~s caufas dos ditos
gario , que feja Clerigo Portuguez, 'que Gentios, affi Jas que elJes moverem huns
Caiba a lingua; eem falta delles, feráó ~e- contra ou~ros, como das que moverem

contra
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contra ou s' quae~quer peífoas, ou as das, e fentel;ças por nullas '; ·ficando rer.
taes peffoas contra el1es ; e tratará fempre guardada rua JuHiça aos eompradores 1.

·de os çornFor; e ter# alçadas' nos cafos contra os que lhos vendêraõ: e dos dito~

'Civeis áté a" quan"tia de dez cruzados, 'e Genti.os [e faráã tambetn as Aldêas; que
nos Crimes até trinta dias de prifaõ, em forenl neceífarias ; e am nellas ; como ll'as
"que poderá.condeinnar , e abfolver; e no mais, que já houver, e e!taã domefiicas, {~
.que 'e~ceder dará appellaçaõ para o Ou- terá a Ine(ma ordem e governo, que por
,vidor da ~ap!t~p~a,. em cuj? dHhiél:o,..efii- .e!la {e ordena haja nas mais, que de novo
:ver a Aldea; 'c?Wdito OuvHlor, nao ca- .fe fizerem ó

bendo a cau[.q em fila alçada, dará appeI- Hey por beni,que todas as pcitoas, de
laçaõ para o Provedar m&t~dos defuntos qualquer qualidade e condiçaõ que fe ..
da Relaçaõ d quelle EGado ; o qual hey jaô, que contra a fórma deita Ley trquxe:.
por be,q fejaJ 'z ~e todas as appellaçoés, rem Gentios da Serra, ou fe fervirem deI,;

.<Jue fe tirare caufas dos ditos~Gen. les como captivos, ou os venderem, in;"
tios dos ca os, ~aõ couberem na aI- cOl;r~ô nas penas, CJue por Direito Com

:çada dos ditos Capltaes, e Ouvidores; e mun~, e minhas Ordenaçoes incorrem os
os defpachará em Re1açaó com Adjlln.. que 'captivaô , e vendem peífoas livres: e
,tos, con10 fe defpachaõ os mais feitos. n -para fe faber fe affi o cumprem, e cornd
. . O dito Governador com parecer dos os ditos Capitaés o fazem na obrigaçaõ d~

~.t1itos Chancellér, e Provedor mór dos de.. feus cargos, mandará o dito Governado.r
funtos fará Regimento, em que fe dec1a- todos os annos tirar deva{fa por hum,De(
rará o modo, e ordem, que os ditos Ca- .embargador, ou pelos Ouvidores das Ca
pitaés , Curas, ou Vigatios haõ de guar- pitaniãs; que lhe parecer, e affi dos ditos

""oar em fetfgoverno temporal,e ó qUe haõ Capita€s, como 'das mais pe{foas? que fo
de haver de ordenado; que tudo ha de fél' rw contra o que por efl:a mm.ldo; e a,s d~':'

. pago á cufl:~ dos Gentios, e naõ de mi- vaJfas depois de tiradas feráó levadas á
nha Fazenda:' o qual Regimento fe hu"á Relaçaô; na qual fe procederá contra os
tanto que ef1:a chegar áquellas partes; e culpa1ios breve e fummariamente, fenl
fe me enviará logo, para eu o mandar mais ordem ou figura de Juizo, que. o
~'JIêr , e confirmar, fe me parecer: e entre- que for neceffario para fe faber a verdade;
tanto Gue na5 for a determinaça5, que eos feitos fe defpachará5 l1€lla, como. for
.fobre iffo tomar, fe ufará delIe. J ufl:iça.

E por quanto fou infolmado , que em E por e!l:a revogo todas as ditas Leys;
tempõ de alguns Governadores patrados e Provifoes atraz declaradas, e tod~s e
daquelle Efiado Ce captiváraó muitos Gé- quaefquer outras Leys , Pr~vifo€S , e Re.~

.tios contra a fôrma das Leys d'EI-Rey, .gi~ntos, que atégora faõ feitas, e paf..
,me~ Senhor, e Pay, e do Senhor Rey f~s por mim, e pelos Reys , meus ant0
D. SebafHaó, meu Primo, que Deos tem, ~effores, fobre a liberdade dos ditos Gen-
~e principalmente nas Terras deJagllaribe; tios do Efiado do BraGI, e feu governo; e
-Hey por bem, e mando, que affi os ditos efta fômente quero, que tenha força, ,~

.Gentios, como outros quaefquer, que até vigor, e fe cumpra, e guarde inviolave~

;a. rublica~aõ defia Ley forem captivos, n1ente, fem fe lhe poder dar dec1aràçaó ,
fejaõ todos livres, e pofios em fua li.ber- ou interpretaçaó alguma, por am fer mi..
dade; e fe tirem do poder de quaefquer nha tençaõ , e vontade. E mando ao Go,
peífoas, em cujo poder ef\:iverem, fem re- vernador do dito Efiado do Braftl, e aos

..pl1ca, nem dilaçaó, nem ferem ouvidos .das tres Capitanll),S de S. Vicente, Efpiri
'com embargos, nem acçaõ alguma, d ,to ~anto, e Rio deJaneiro , que O1:a íaõ,
.:qualquer qualidade, e,materia que fejaô;; e ao diante forem, e aoRegedor da Cafa
e fem fe lhes admittir appelIaça5, nem agi' .da Supplicaçao, e Govern~Jor da Cafa d<;>
gravo, polto .qu~ alleguem efl:arem delles <Porto, e a todos os QeCem argadores 4as
de polIe , e que os comp:áraó, e por feu- ditas Relaçoés, e da do dino EUado d<;>
tença-s lhes faraó julgados pOl"" -cap1iivos: .BraGl, e Capitaes delle, e a todas as mai$
por'quanto por efi:~ declaro as ~itas ven- minh~sJ~l,{Hças,e Officiaes, e pe,ífoas, ;t

qtle
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Cppitulo IV.

Os Navios, que do Eflado do BraGI,
ou Maraooaó fize.rem viagem para' os di..

r. . . tos Pór~

Capitulo III.

Nos mais P6rtos defle Reyno obfer";
;Jraráó efia me[ma ordem as pe{foas, que
-tiverem cargos {e'melhalites aos que ficaó
referidos.

ALVARA,
E Regimento da ordem, com lJuefe ha~ de

e;nbàrcar os Negros captivos de Al1gi
la para oEflado do BrqJilo

(
~ -.
1ó4 Collecça5 l. das I.Jeys' Extrâvagantes, c

que perte~cer , cumpraõ , e façaõ inteira- toS, chegaõ impi~mente ai imofos o
mente cumprir dia minha Ley , e a dêm, que ficaó vivos. Mandando confiderar
efaçaõ dar á fua devida execuçaó ,como eíla materia por peJfoas de toda a fatisfa
hdla (e contêm:a qual [e regiRará no meu çaó; doutas, prat.icas, e i~1tdIigentes nel
ConCelho da Iudia, e Terras Ultramari- la; e querendo prover de remedio a ta'"
Í1as ; e nas ditas R.elaçoés nos livros, aon.. grande damno, como he conyeniente ao
de (emelhantes Leys (e co!tumaó regiílar; [erviço de Deos Noífó Senhor , ~ meu,
e affi fe regUlará nos livros das Provedo- tanto pelo que a experie9f~,a tem mofira
rias, e Camaras das CapitanIas do dito do em os Navios, qüé cafregaó Negros
Eflado do Brafll; e ao ChancelIér môr de em Angóla, como pelo que pôde fucce
meus H..eynos mando outro-G a faça pu- der,em os qJe cofiumaõ tambenl carregar
blicar na Chancellaria , e imprimir, para enl Cabo-Verde, en: S. Thomé, e nas
fe enviar ao dito Eílado, e lá (e publicar, mais Conquiftas , fui ~rv 30 refo~verque
e curnprir, e por elle Ce fazer o dito regi- daqlÜ em diante fe I aõ q-~"'}~~arregar aI
fio: a qual Ce enviará outro-G ao Sertaô, e guns Negros em •vi~ _, e quae(quer 01;1
Terras, aonde os ditos Gentios morarem, tras embarcaçoé , fem que primeiro em
para vir ánoti,~ia de todos; efe cumpr'i- r todos, e cada hum delle fe faça arquea-

Tá eíl:a outro-fi, (em embargo da Ordena- çaó das toneládas , que podem lev~r C001

çaõ dq Liv. 2. Tito 44, que diz Ce naó en- rc(peito dos aga(alhados, e cubertas para
tenda {er derogada Ordenaçaõ alguma, fe a gente, edo poráõ para as agoadas, e
della (c naõ fizer expreífa mençaõ. Simaõ mantimentos, tudo na fôrma feguinte.
Luiz a fez em Li -boa a 100 de Septem- C . I I
bro, anno do Na(cimel1to de N. Senhor aprtll o o
Je(u Chrifto de 161 lo E cu o Secretario Todos os Navios, que Gthirem defle
Antonio Viles Decimas a fiz efcrever." Porto para' o de Angóla, e outras Con..

EL-REY. quiíl:as quaefq-uer, para carregarem Ne
gros, feráõ nelle arqueados pelos Mini-'"
firas, e mais Officiaes) e peífoas, que
mandei declarar em hum Decreto ao Con
[elho Ultramarino, que inteiramente Ce
cumprirá, como nelle fe contêm.

f"

N o , P d' , dI Capitulo II.o3oD mero pai Graça e De'os Rey
d~ Portugal, e dos Algarves, d'á- N a Cidad~ ~o Por~o fará efla diligen.;

quem, e d'álém mar, em Africa Senhor cia o Superintendente da Ribeira do Dou..
de Guiné, e da Conqui.G:a', N aveg~aõ, ro, e em rua falta o Juiz da Alfandega,
commercio da Et~iop~a, Arabia, 'Pert'i4,;::- como Feitor dos Galeoés, pàtraó mór,
e da Intlia &co 'F,aço faber ao's que efia ~ Mefire da Ribeira; e pàrecendo ao di..
Ley virem, que, defejahdo que e~ 'todos to Superintendente, ou Juiz da Alfande-

.os Dominios da minha Corôa, 'e para com ga chamar de mais huma até duas pef
todos os Valfallos, e .fubditos del1a fe [oas, que ao dito fejaõ zelofas, e tenhaõ
'guaraem os diétames da razaÓ, e daJu.. fciencia, e pratica defia materia, o po
fliça, fendo informado que na conducçaó deráõ fazer.

r dos Negros capt~vos de Angóla para o
'Eíl:ado do BraGl, obraó os Carregadores,
e Me!trés dos Navios a"Violencia'de os tra-..
zereI)1 taó apertados', e unidos huns com
os ot.:!-tros, que Ílaõ {6mente lhes falta o
d~fafogo ne~ario para a'vida, cuja éon
fervaç~õ he commua , ,é natural para to
'dos, ou fejaõ livres, ou efcravos; mas
no aperto, com que vêm, fuccede maItra.
't~rem·fe de' maneira, que' morrendo mui~
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~ , Capitlll~ V.I1I;

:A eile fim fe arquearáõ, e'inediráS
igualmente os Poroés ; fazendo-Ce eílima..
çaó dos nlantimentos , e agoadas, que po~

dem receber ,.' computados de Angóla pa
ra Pernambuco 3J.~ dias..de viagell!' para
a Bahia 40.; epara ORio deJaneiro 50.,
álenl dos mantimentos, e ago-ada, qué for
necelfaria para a gente dos Navios; e o
mefmo computo fe fará. fempre de déz
mais, nos mais Portos',. onde Ce carrega,:,
rem Negros, a r~fpeito do tempo, que
cofluma fer necelfario para os Portos 1 a
que forem carregados. -...,

Capitulo 1X~' ;

O dito computo dos. dias. Ce refolverá
daquelle, em que.(ahir~_m dos Pórtos, e'
os nlantimentos., e agoa fe reeartirá6 com
tal cuidado', que a todos chegue inteira a
rua ~rçaõ; evitando·fe toda a confuCaõ,
e defperd'jio. .

Çirpitulo X.'
I)

Adoe.cendo 'alguns ,- Ce tratará delles
com toda a caridade, e·anlor de proxi
mos, e{eráó levados, e repara.dos para a1
quella parte, onde fe ~hes poífaó appli~

ca'r os remediQs necelfarios para a vida.

Capi~ulo XI.
'"

Todós dtes Navios feráõ obrigados
levaX:'J<lum Sacerdote, que íirva de Ca~ ,
pé~l!lõ, par.a l1elles dizer .Nliífa ao menOs
os dias Santos,. e affiflir aos moribundos.
A mediçaõ das toneladas Cc fará por arcoS'
de ferro marcados,. que o ConCelho man..\
cará ter, e .fazer áJua ord.em, pelos que
ha .na 'Ribeira das Náos deíla Cidade, e
os fará remetter a todos os Portos de n1ar
nas Conquiflas, e aos que ha ne{te Rey
no, donde fe navega para el1es , para que
em todos Ce guarde efla difpofiçaõ , e ner
nhumas peífoa-s polfaõ al1~gar ignorarrcia
nos cafos , em que q encontrare;m... .

'Capitulo -1(1T~ '1

Feita a arqueaçaó dos Navios, que
quizerem carregar., Ce lan~ará em livro

. O' çQ.ll1 çex:

.
\' ...' ~ .

Capiúdo·V1.

Para Ce fazer· eíla arqueaçaõ Ce me
rliráõ por toneladas todas as ditas embar
caçoes, que fe quizerem carregar de Ne
gros , pelo chaó , fem refpeito ao ar , tan·
to, nas cubertas, e entre-pontes, fe as ti·
verem, como em os Convézes, Camaras,
Camarotes., Tombadilhos, e; mais partes
fuperiores. Sendo N avias de cubertas, e
qnellas tenhaó portinhollas , pelas quaes
os Negros polfaõ commodamente rece
ber a viraçaõ neceífaria, Ce lotaráõ dentro
nas ditas cuberta~ fette cabeças enl duas
toneladas; e naó tendo as ditas portinhol
las; fe lotará5 f6mente em cinco cabeças
as mefmas duas toneladas. Nas partes fu
periores poderáõ levar tanto huns, como
outtos·cinco cabeças miudas de idade, e
nome de moléques , enl,cada huma tone
lada, fem que por caufa algUl:na fe polfa
accrefcentar efie numero, -ou· fe polfaõ
~pertar ·mais as ditas toneladas.

.Capitulo VII.'

.Será5 obrigados os ditos Na:vio~', e'
embarc~oés l~var_ os rnaptimenios·, ne·,
.c..elfal:ios· para darem de comer aos ditos
Negi-os. tr,e·S' vezes no dia, e· fazer, e,le-
, . ·Liv.IV.c . . .'

.. ~

I:A.-O Livro quáJfJto das O denaçôés,- Tit. 42;~ ror;
tos'Póft sclãs @onquiílas fer~õ iguahnen~ var a agoa , .que abunde, para lhes darem
c arqueados na Bahiapelo Provedor mór. de. beber em cada hum: dia huma canada

da Fazenda, Procurador'della, com affi infalivelmente•
. fié,da do PatraÕi.mór,~,Meflres da Ribei"!,

ra;nas o,utras Capitanias. pelos Provedores
da Fazenda,e Ouvidores..géraes,cof!1 ~s di·
tos Patroes m6res, é Meflre's da Ribeira,
chamand'o ( fe lhes·parecer) até du.as pef..
foas com os requifitos I que Ce apontaõ.

Capitulo- V"
'.-

Os Navios·, e ~uaeCquer 'outras em
barcaçoés; que d( ~N óla,Cabo-Verde,e

. Thomé', e dos ais Portos " e .Capita!"
A A

111aS, aonde cal' arem Negros, fani"·
rem para hum, e . ~l fiado, ou para
efle Reyno, feráõ arqueados pelos meC
mos Miniflros , e Officiaes, ainda que já
Q tenhaõ fido nos Portos, donde fahire·m;
com tal declaraçaõ, que' fe naõ poderá
exceder a arqueaçaó feita; e que fazendo
fe de menos toneladas, e quantidade de
Negros, Ce .cumprirá a que de novo., e'
ultimamente'''i~ fizer.

!



. :106 . Collecçaó 1. das Leys E,xtr,!'VÇlgantes,
com terme:> pelo Efcrivaõ da. Provedoria, que fique. contigua á. C do efpach
em qu~ affigríáraó todas as peífoas acima na qual fe po{[aõ feç,olher os Negros" qu -"""......
nomeadas'; e com eita diligencia -fe po- fe houverem· de defpachar, e donde fem
<lerá abrir, e fazer o defpacho dos N e- outro divertiI?ento {e p lfaó carregar nos
gros, quç forenllotados ao Nà~lo,ou em- Navios, logo qqe forem defpachados. -~--.-f
barcaçaó, que fe pufer á. carga ~ e nunca ~-, °t l' X'VI
r. d' ~ d o \..-Opl U o ole po erao carregar ous JUntamen~e, pa"".
ra que a titulo de ambos, naó po{[a algum ,E havendo nos Portos. das o,utras
levar mais, que a fua lotaçaõ. Conquiíl:fis ,. em.q e'í carregaó Negros;

C o l 'XIII igual convenie ia, e q~e fe confidéra
apltll o ,o • em Angc;1a- ~ c 'faráó caras femelhantes

'Do mermo Livro pelo mermo Efcri- para o dito effeOto. Po eráó le ar de fre
vaó fe pa{[a,rá' c.ertidaó a cada hum dos te os l\1eíl:res ~ e S . "es dos Navios, .
l\1eílres ,Cap1t~lés_', ou Mandadores dos qpaefquer outr . etn açoés por cada
taes NaviQs, ou embarcaçoés,:'para quê as hum. Negro, Ce o

ao ,ou peque-
po{faó maRrar nos Portos, para ,ônde fo- no, até cinco ml eIs, e mais naó; e a
rem; e efla mefma ordem fe fe,guirá, e elfe rerpeito poderáõ levar os que fahir-em
guardará n~s arqu'eaçoés, que fe fizere~ dos Olltl~OS Porto~,até déz toíl.oés mais do
nefie Reino, e nos mais Portos das Con- que atégora levavaó; e {uppoRo que fe
quiflas, donde os Navios, é embarcaçoés accrefcente neíl.a Ley o numero de per..
f.1hirem p"ra aquelles, em que haó de foas, que haó de fazer as ditas arquea
carregar, para a~' apr'~fentaremprimeiro, çoés , nem por i{[o. os ditos Mefires, e
que fe faça nelle'sofegunda a'rquea~aõ , na Senhores dQsNavios daráõ mais para ellas,
fórma fobreditao ào que eraó cofiumados, uando as pef-

foas eraó menos; e pagará~ fómente por .
cada toneladas aquella quantia, que lhes
derem os Regimentos, e e~ falta delle~,

conforme ao Eflilo, que fe achar mais
antigo, e approvad.o por longo ufo , e co
fiume, fob pena de ferem caíl.igados os
ditos Miniíl.ros, e mais Officiaes, que o
contrario fizerem, ou conrentirem, co
mo o devem fer pelos er"ros, que commet,.<
tem em feus Officios o E porque toda dra
difpofiçaõ naó pod,erá ter a execuçaó or
denada, fe os lVIiniRros, aos quaes per
tence o cuidado della , o naó tiverein mui
vigilante enl a cumprir, e fazer guardar,
e pede materia taó relevante, e mayor fe
veridade nos que defprezando, ou encon
trando as minhas Ordens, forenl occa
íiaó de fe commetterem os abominaveis
erros, que atégora fe ufavaó, e que or
dinariamente aconteciaó ; ordeno, e nlan..
do .que o Provedor m6r da Bahia, e os
mais provedores, qa Fazenda, que por
cülpa , negligencia, ou .. omiífaó deixa,.,
rem carregar, ou permittirem que fe cal'':..
reguem mais Negros daquelIes,que forem
lotados aos Navios por ruas arqueaçoés,
ou que confentirem , que as ditas arquea
çoés re façaó eql outra fórma, da que he
difpo{la nefia Ley" .incorraõ em pe.r,di-

. . . ' ···nlento
f

r
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. Capitulo XIV.

Nos taes Portos, em que fe fizer a
dita carga fe deíl.inaráõ os barcos necef..
farias para lá f~ fazer , e fe ma~ldará lan
'çar bando pelos ~overnadores do tempo,
que á dita carga ba dé durar, e do dia,
em que os N avio's haó de fahir; e que ne
nhuIlJ outro barco dentro do. dito'tempo
até os Navios larrçarem f6ra, potra chegar
a elle!, com~commimicaçaõde perdimento
àos barcos aos que o contrario fizerem, e

" <le quinhentos cruzados aos. Meíb(s, e
Capitaés dos N Çlvios de pena, qrem"da1í~

fa juíhficada deixarem defahir no dito dia".
E para [e evitar eHe inconveniente , nlao~
dará o Governador de Angóla a fua lan
cha , ou qualquer outra cot:Il hum Cabo
de confi.ança, e. os foldados , que lhe pa
recer, que acompanhem os ditos Navios
até duas, e quatro legoas ao mar, em que.
po{làõ hir bem mareados, e livres dos di.
tos barcos lhes chega"remo

Oapitulo XV.

Os rrütt~ Governadores obfervaráõ
efla mefma ordertl·; e em Ang6la fe fará
huma cara de recebimento., como.o Go
vernador ente~d.er, que .~~ convel~énte~

,.

,

r
'J'

('

r
(' f

r

r....



Capitulo XX.
Logo que os ditos Navios, e embar...

caçoés chegarem aos POrtos , para os
quaes forem carregados, -fem alguma de..,
mora [e' viGtaráõ pelos Provedores .d~l,

Fazenda ou aquelles Officiaes, que dU..
verem riütis promptos, e fuccederem em·
[eu lugar, quando elles e!tejaõ inlpe....
didos, ou aulentes, para examinarem a.
carga, que trazem, pela' certidaõ dos Por..
tos, donde fahirem ; e fendo conforme, os
deixarâó de[cárregar lívretnente ; e naó o
fendo, procederáõ contra os Meílres, e
Capitaés.

Capitulo XXI.

Os Ouvidores Geraes, e Provedor
nlór da---:8ahia, e os mais Provedores da
Fazenda tiraraõ deva{fa de todos os ditos
NaviaS!>, ~ embarcaçoés, logo que chega..
rem aos Portos de feus dHhiél:03, procu
rando averiguar nel1a , te os ditos Capi- .
taés, lVIeíhes, e outras quaefquer peífoas,
fatisfizeraõ o difpoflo nefla Ley, e pro·
cedendo a pri[aó contra os tranfgreífores
delIa, daráõ conta ao "Governador, para
elle enviar as taes cleva{fas ~ao C0nfelho .
Ultramarino, e 'remetter os prefos a efla.
Corte íla fórma referida. '.

Capitulo XXII.

Aos Governadores encarrégó· muito
particularmerite a €xacçaó,e a execuçaú,e
'cOprimento-defi:a Ley;e efpero [e hajaõ na
obLeivancia della com tal cuidado,q tenha
muito, que 'lhes agradecer; 'porque do
contrario me haverei por mal fervido deI
les.: e quando a ~ncontrarem em algum
c?f~, ou de alguma ,-e qualquer maneiia;
mandarei .proceder çon_ra eIles 1 conl0
de[obedientes a minhas Or ens•

C!,pittrlõ -)6XI ~I.
. ~

Pel.o' que ordeno que os Capi~uidi

d~ ..r~fide,ncia~, que Ce. tir~renl aos 'ditos'
. O·z' .G·over..·

Capitulo XVIII.

OsMeflres, e.Capitaés dos N:avios, e
embarca~oés, que carregarem mais N e- .
gros de fua lotaçaõ, e arqueaçaõ, paga
ráõ dous mil çruzados de pena, e o dobro
ào valor dos ditos Negros, amétade para
minha Fazenda, e a outra ~métade para
quem os denunciar,ou accu[ar;e {eráõ de- .
gradados dez annos para o Efiado da In
di~:.e efia mefma pena haverâõ os fenhares
dos barcos, e carregadores, q.levarem os'
ditos Negros aos Navios, e embarcaçoés.

Capitulo XIX.

. -Os Guardas, que forem pó"íl:os nos'
ditos Navios, e embarcaçoés, e' forem fci':"
eotes ,ou·complices·.do d~to crime, feráõ.
degrá'dàdo's ·toda"a vida para' o mefm'o 'E~

ftãdo 9à lridi~; e:tanto .parà com buns; co~ .
L ' IV' .'" -.-.."'., . ll.T"··· ... ...... . .:..., • .. --4.', •. . .. ... . .

- , ~ Ao Livro qudrto .das rdenaçoés, Tit. 4' . 10 '7
_ ......."meh~o .de feus" officios .; e na pena do do· mo para com outros Reos , e para os miais

·bro :clo valor dos Negros, que de mais fo... referidos,. feráõ admittidos por denun'"
rem can-.gados, e em [eis annos de dêgre-' ciantes, e Ufcu[adorcs os [ócios da lnefil1a
do para o Efiaao dalndia: qll.e os Patroés ~ulpa; e1 {} [ómente [eráõ re1~vados dei..
mór'es, e Mefires da, Ribeira percaõ os . la ,'mas, ie'ráó o' mefmo premio dos mais
feus Officios,ç [eja-5 degradados dez annos denunciantes, como [e a naú tiveraó
para o tm[tno Eflado da Indi'a: e que to- ~ommettido.

dos com· ruas culpas formádas [ejaó re·
mettidos prefqs ~ efia Corte, para nella
ferem [entenceados, como tarnbem as mais

11 peffoas, que affiílkem ás dita's arqueações,
havendo-Ce' co lo, e conll'.nettendo

ellás erros de c lp lotaria.
)

" Tap' 10 XVII..

E fendo comprehendidos os Ouvido
res geraes das ditas Capitanias, me daráõ

., conta os Governadores com os docu
rn~ntbs, que para i{fo tiverem, para eu.
mandar proceder contra eIles com tanta'
feveridade por eíla culpa, como eIla me-

. recer : e havendo·fe com dolo nas arquea
ções, que fizerem, e a que affiíHrem os Of..
fio~aes def1:e Reyno, e das Conquifias,
nas quaes fe naõ carregaõ Negros,' fup~
pofio que da fua culpa Ce 11aó figa imme
"diatamente.· o .damno das outras Conqui
fias, e dai outros Pórtos , com tudo, por-o
que della fe póde feguir a de[obediencia,
e tranfgre{faõ defla· Ley, illcorreráó por
ella na pena de perdimeto de [eus Officios,
p~ra naó p.oderem entrar mais e~ meu
{erviço.

.:
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XLVII.TITUL'O

•

, Collecçaó l. das Léys Extrãvag/mtes, ._
G.overnadores, Ouvidores, e mais l\tti- BraGI commettem,.os efcliaVoS fugIdos 1 • ~..-:'I

nifrros, aos quaes o conhecimento e que vulgarmente chamaõ Calhambollas ,
execuçaõ defta Ley deve pe tencer, fe paífando a fazer o exce{fo de fe' ntarem
accrefcente aos Sindicanres ' ~ fpecial- em Quilonlbos ; e fendo lprecifo acudir
mente perguntem, fe eIles a cunipriraó , e com remedios, que evit m e!l:a deCor
guardáraó, como neIla Ce contêm. E mau· dem; Hey por bem, que aJodos os !'re
do ao meu Chancellér mór a f:'lça logo pu- gros , que forem achados em QuJombos,
blicar na Chaneellada, e que fe regifie nos eflanda neIles voluntariamente, fe lhes
livros do DeIembargo do Paço, Cafa da ponha com fogo hum} marta em b ma
Supplicaçaõ, Relaçaõ do Porto, e da Ba- efpadoa com a letra F, que ara eíle ffei..-....~.JIl1rV
liia " e nas mais partes, aonde lemelhan- to', haverá'nás Camar~s ; e, quando fe .
tes Leys fe coflunlaõ regiflar ; porêm co- for a executar dIa p " for achado j"
mo naó ha tempo para fe poder publicar, com a mefma marca e cort rá, hum
imprimir, e enviar a cópia·delIVob meu orelha, tudo por G andado do
Sello,e [eu Ggnal,ás Comarcas d~ll:e Rey- Juiz de Fónl , ou . rio él Terra, ou
no, e ruas Conquiftas,na fórma do EUilo, do. Ouvidor da Comarca, {em procelfo
por eftarem de partida os~:Navios, que p~.~ algum, e fó p oto . do faao,
ra as ditas ConquHl:as fazem viagem, [e logo que do Quilombo for trazido, antes

. enviaráõ a el1as as ditas cópias pelo meu de entiàr para a cadêa. Pelo que n1ando
Confelho Ultramarino, para que os Go- a~ Vice-Rey,e Capitaõ General de Mar
vernadores, Ouvidores, Provedores da e Terra do Eflado do Brafil , Governado
Fazenda a cumpraó 7. e·dêm áe~ecuçaõ, res, e Capitaés Generaes, Defembarga
fem embargo de lhe faltarem as ditas fo- dores da Re1açaõ, Ouvidores, Juizes,
lemnidades, e da Oráenaçaõ em contra- ,e Jufiiças do dito Efiado, cumpraõ, e
rio. Dada na Cidade de Lisboa a 18. de guardem, e façaõ cumprir, e guardar e..
Março de 1684.' REY. fie meu Alvará em fórma de Ley, que va·

. lerá, poílo que feu effeit~ haja de durar"
A L' V A R A, mais de hum anno, fem embargo da Dr..

EJ111ue Je determil10111ue os Negros, 'denaçaõ do Liv. 2. Tit. 40. em contra
1ue.fi achaJJem em Quilomhos , fi mar- rio: o qual ferá publicado nas Comarcas

. cqjJem, com,fogoem huma eJPadoa~' do ERado do BraGl; e Ce regiflará na Re..
V\'.da Provi[oés do Cófelho UltrafQarino,.f..98.verf. laçaõ, Secretarias dos Governos, Ouvi-
'Liv. elas Leys da Chancellaria ,[v/. 88\ d " 11

onas, e Camaras do mefmo Enado , pa·
ra que venha á noticia d~ todos. Dada enl
Lisboa OcCidental a j. de Março de
1741. REY.

N. 4.E U EI-~ey ~aço Caber aos que eíle
Atvara im forma de Ley virem,que,

fe.Ido·me prefentes os infultos, que no. ,
•

. .•

•

•

,.

•

•

•

•

•

N. I.EU RI·' ey faço faber aos que eRe
AI~ará de Ley virem , que eu vi
a propofta , que o Efiado da No

breza junto enl Cortes nle fez fobre a li-
',~

,.
",

mitaçaó dos dotes ; e a replica, que me
offereceo fobre a primeira repoIla, que
lhe mandei dar, e hum papel 7 que ulti- '
~amente fez por Ordem minha fobre as
daufulas da Ley, qme pede mande pro,
mulgar fobre ifio: e conformando-me com
o'que lhe pareceo; Hey por bem" e me
praz limitar os €dote~ á quantia de doze

, mil cruzad~s, de "que naó- poderá paífar
nenhum, (ob pena de Q exce.lfo :ficar'pe

, lo mef·

Das An·as, e Calnara cerrada. '
A' Rubrica., .

f

ALVAR.A,
El1i 1ueJe determina 1ue os dotes na~ poJ
~ jàô exceder de cloze s,111il cruzados, na'Ó
. 'entrmido 4S legitimas, e h-eranças. :

, A

ter 3. das Cortês d'El-Rey D.Joaõ oI'V'.
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CARTA, .'
Em que Ir determinou que Jef1a~ pqjJatt

obri r a pagar Arras os bens da COs
" q'o droa, e r ens,

Liv. 5. do Defcrnb.ügo 610 Pa'i0 ,fv!. 39- vcrf.

H Ouve por bem de re{olver, que fem N. 2 ..

licença minha efpecial, fe me naó
. confulte, nem ainda fe admitta petiçaõ

alguma, em que fe peça faculdade, de
que pelos bens da Corôa, ou Ordens, em
falta de bens livres, {e poífaõ pagar Arras,
ou fatisfazer fenle1hantes obrigaçoés; nem
dos conc"ertos, e contratos , que {obre
ilfo fe (izerem,{e me peçaõ confirmaçoés.'
Encommendo-vos façaes fe obferve efla
minha Refoluçaõ, dando para iífo todas
as Ordens neceífarias. Pedro de Gouvea
de MeIlo.

Em Cartd de Sua Magçflaáe de 20. de
Fevereiro de 1640.

• ..
.Ao Li'vro qutlrto' das Drdenaço'es} Tit. 47.

•'0 o lo .me mo fei perdido para minha Fa·
zenda, ainda que nas peífoas dotadas {e
achem das '\S qualidades, e merecimen·
tos, que fe podem confiderar ; naó en·
trando porêm naquella quantia as legiti
mas, e heran,ças , que por qualquer via fe
defirao ~s Dotadas. E mando a todos os
meus Defembargadores, Corregedores,
Juizes, e J uíliças , Officiaes, e pe{[oas de
meus Reynos, e Senhorios, qcumpraõ,
e façaó inteiramente executàr o qpor eRa
minha Ley ordeno.E para que venha áno
ticia de todos, mando outro-fi ao meu
Chancellér~ra'f~-ça publicar na Chãcel·
lada,e enviar pelo ,iReyno Cartas,{ob meu
Sello,.e feu {ignal; e {e regUlará nos livros
<la Mera do Defembargo do Paço, Cafa
da Supplicaçaó,e Relaçaó do Porto,aon·
de (emeUlantesLeys fe coílumaó regiíl:ar.
Antonio de Moraes a fez em Lisooa a 14.
de Agoíl.o de 164). Pedro de Gouvea de
Mello a fez efcrever. REY.

" T I T LX.·

J

N. I.D~dO-me conta o Dor. Do
mingos Coelho Reydono da
duvida, que fe offerecea ao

fentencear de hum feito das execuçoés
dos Contos, {obre fe haver de guardar
a Ordenaçaó do Liv. 4. Tit. 60. pela
qual todos os bens do marido, e mulher,
affi moveis, como de raiz, faõ obriga
dos ás dividas dos maridos, procedidas
das rendas, que tomaó, {em outorga das
mulheres, ou o Regimento da Fazenda,
no capitulo 170., que difpôem o contra·
rio, em quanto manda que fó na anlé
tade dos bens do marido fe faça execu
çaó; por quanto o Prolt>go da Ordena
çaó, que revoga todas as Leys, e Orde..
naçoés até aquelle tempo da CpmpiJa~aõ

...,

])0 homem caJado, que fia alguem ,fe1n confentimento de fua mulher.
D E C R E TO, nova, e!l:abelecidas, exceptuou o Regi-

-Em que fe rifolveo que nos caJos, em que mento da Fazenda, e artigos das {ifas,
a Qrdenaça'Ó alterar alguma cOlija, que que manda guardar inteiramente; duvi
reJpeite I)OS Regimentos '.re ha de guar- dando-Ce juntamente, fe a me{ma Ordena·
dar o que dliver difPoflo na Ordenaça'Ó, çaó, que falIa f~ nos Rendeiros, proce-
ficando no mais emfeu vigf!r os Regi- dia tambem nos Almoxarifes " por fer ex-
meJltos. orbitante do Direito Comnlum; fui {el'-

Liv. I I. da Supplicasaõ , foI. s. vida mandar ouvir os Juizes da9 cau{a,
que foraó do contrario parecer, dando os

e. s fundamentos por efcripto ; e mandan..
do vêr con1 toda a circumfpecçaõ, e con·
fnltar eíla materia 110 Confelho da Fazen·
da, e na lVlefa do Defembargo do Pa
'10, conformandg-me com o {eu parecer;
Hey por bem declarar, que 'ndl:e cafo , e
em todos os mais, em que a Ordenaçaó
efpecialmente difpufer, iífo he o que fe
deve guardar, ficando o Regimento, ou
Ordenaçaó da Fa~end.a em (eu vigor ) ~a

ra (~ guardarem mtelramente no g,ue a
Ordenaçaõ os naó alterà{fe. E na fegun
da duvida, por {er mated~ grave, pelo
exemplo, que della fr: p6~e feguir ; Hey
por bem, que com os Juizes, 'que na cau·
fa fao certos, e com os Doutpres Anto
nio de Brito Pereira, Gafpar de Almei..

,1.\', Fran-

.,

..
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,- l' 'o: Coilee{a5 I~ das I';eys Extra1)~1g·~11Ztej ,
'~ ~ Francifco Mouíinho de lbuquer- for fervido. O Co de Re edor o tenha • ".

q t.., e Manoel da Cunha -Sardinha, fe affi entendido , e nefia conformidade o
fentencêe a caufa; e' da fent ça fe me fará execqtar. Lisboa 6. de.}; alho e 169~'

dará -conta, para, entaó ord'e o que Com Rubrica de Sua Magrflacle••

,.

,/

N.

-:-.

Dos Contrqtos Ufitraríos.

Ao ~. 5.

, A L V A R A, pIo do eRilo obfervado das' Letras, que-
Em que fe determinou gue as Letras ele ,vem' do Norte; "I-Iey por bem de decla

Cambio, que viifem das Ilhas, fe pa- rar,que a todas as Letras de ambio, que
gajJem de/ztro do tempo, em qlfe vieJJem daqu~"em diante viererrt1das I~lias,fe dê in·
a pagarj e qpqjfados 15. dias,ft Jla'O po. teira fatisfaçaõ dentro do tempo, que
deria'O protefiar,ejicâria orifco por conta vierem a pagar, fem que as partes fe pof.. o

das pejJoas, q.ll~ dei~ára'O de as cobrar. ~ faõ ajudar da dilaçaõ de taõ prejudicial

Liv.'5. das Leys da Totre do Toinbo ,tot. IZ}. c.ofi:ume, como o de que atégora fe ~a"
Liv. 5. do Delembargo do Pac;o, foto 161.' liaõ; e que paffados quinze dias, depois
Liv. 12. da Supp1icasaõ, foi. 17' de cumpridos os ',prazos das t'aes Letras,

i~EU o Princepe, como R;.egente, 'e- fiquem defobrigados os Paffadores'dellas, .
Governador do Reyno de Por- e livres de fe poder tirar contra eIles pro..
tugal,~ , e. Algarves, faço f~ber tdl:o , ficando por efi:e modo o Rifco por,

aos que eile Alvará,de Ley virem , 'qô~, conta das pelfoas , que as deixarem de co..
por 'ter entendido, e o haver mofi:rado a brar, para que rua ornmHfaõ naõ fique
experiencia de alguns annos a efl~ parte, prejudicando"a terceiro', por naõ [ei' ju....
q o ufa de fe dilatarem os pagamerttos de fio .que ppr auétoridade propria, e par
Letras de Çambio,q vêm das Ilhas a dous ticulares intereffes fe dilate o pagamento.
mezes,e mais álem dos prazos,que trazem,. da fazeilda alheya, e fique defi-audado nos

. pr,ocedeo dos ruins pagadores o hirem in- rebates, e nas dilaçoés exorbitantes, quem:
troduzindo maliciofamente por feus in-' deu o feu dinheiro, e aceitou por eIle Le~

tentos, fem outra razaó, ou fundamen- tras debaixo da confiança; e, verdade, ~
to .algum; e quer~rem por aquella via, que na mercancia' fe deve obrar: e para
com rnayor ~onveniencia propria fazer os. que venry.a, ~ noticia de to~os, e fe naó
rebates dos pagamentos, muito em .pre- po!fa allegar ignorancia, mando ao meu
juizo ·dos Cobradores das Letras, e d~ Chanc,ellér mór a faça publicar na Chan..
Paífadores dellas , . que fempre por ,caulâ' , cellada, e enviar a cópia della, fob meu
de taõ iniqua introducçao ficaria6 obriga· Sello, e feu fIgnal , ás Comarcas do Rey:c
dos á [atisfaçaó daquelle damno, muito no, para ,que todas asJufi.iças de meus
contra o que fe obferva gas Letras de FIá.. Reynos, e SenhorIos..a façaõ cumprir, e,
des ; as quaes , fendo paffa~as , nove dias', , guardar inteiramente, como fe,·nella c~n-,

depois de, cumpridas , .Ce naõ podem re.. têm: e fe regiíl:ará nos livros do'I)efem-
< cambiar; antes ficaõ,correndo por conta bargo do Paço", Cafa ,da Supplicaçaõ, e.

~~1rI'D das peífoas, que tem a [eu cargo o co- Relaçaõ do. Porto ': aonde Jemelhantes
br,a·lfls; na conforrnida.de do que refoIvir Leys Ce coftumaQ regiíl:ar, e nas mais par..
por. fe evitarem os, inconvenientes do Aue fes, a q,tocar; e valerá, pofi:o q(eu effeit()
no prefente cafo~ fe me queixáraõ as Ca- haj.a de durar mais de hum anno , fem em",
maras, das. m mas Ilhas; defejando eu bargo da Ord-enaçaõ do Liv.2.Tit.40' em.
reniediar taõ p'ejugi"iaes confequencias,· contrario. Manoel da Silva Collaçó a fe~
como fe me repl~ . entou havia neRe par· em I,isboa a 2; .<ele Agofl:ode 1672. Fra,Í1c'

tkuJa'r em prejuizo de meus Vaífallos ,e. circo Galvaõ de Alfaya a fez efcrever.
do cJediro" ~ fs,.da .me'reanda;, '1 eXerri__ ~ PRINCEPE. "

.' "o, o ' ' ALY~"

..
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D OmJoaó por, graça de Deos Rey:N:-"} •
de Portugal ~ e do,S Algarves, d'á~

<}uem, e 4'álem P'l.ar, em Africa Senhor de
Guiné, e da Conquií\,a, N avegaçaó, Com~
merciood~ EtJ.1;iopia, Arabia ; Pedia, e d~

India &c'. Faço faber aos qu~ efia minha
Lrl virem, que, fendo-me pre(entes as.
muitas contendas, que fe móvem entre
os homens de negocio [obre ficarem, 0\1

naó e~ todo o cafo obrigados os que a
ceita5 LetrasMer<:antís ao pagameto dei.,
Ias, ainda que depois lhes venha noticia
de que. ao tempo, em que as aceitáraó;
era morto, ou falído o palrador, como
tambem fobre fel', ou naó necelraria no
meaça.ó de Navio, çm que fe corra o rifco
do Recambio das Letras pr,ote{t~as do
Braíil par~ eíle Reyno '- ou defte ReynQ
para o Braíil, 'para effeito de fe vencer, e?

'\:bbrar dos paífadort:s o ta~ recambio; e
que fobr.e eíles pontos tem havido mui'tas
demandas con1 fins c<?ntrarios por falta de
Ley e[pecifica; ~ outro-fi '. que. por naS
haver Recambias, ou fatisfaçaó de inte-.
relres nas Letras proteftadas no Reyno pa~

ra o Reyno, ao r:nenos no cafo, em que
alguem pede, e recebe dinheiro em huma
terra, pa{[anqo ~etJa paFa [e pag~r em ou
tra.[obre peí1;oa, que a nao aceita, e üll..·
vez nem razaó tinha para a aceitar, fuc
cede muitas vezes qU~pra o. crédor re-:
cuper~r o dinheiro, rq~e duna fé da ditã
Letra, padeç~muito t lho, e dilaçoés,
perdendo fempre ·as utilidades interiqas
do feu.· qinheiro; ~ querenço dar nefta~

Wé\tedas

••

.. , • I •

,

Ao Lit'ro .qllürtç das Ordenaço~s, Ti~. 67. I

. .. A L V A. R A ~ ,de Ley , e fe regifiará nos livros da,
E~·lJ /e fi c!arolt "a.forma da cobra!,ça d~ Defe~~argo ~o Paço, Çaf~ da guP
. das' etr s., que e.fia'Ó pqjJadas ao tempo plicaça~ lj ç Relaçaó do Porto. E.mando
.. do l alltamento"(/a moeda. a. tod~0 os Defembargadores '..Correge-

- Liv. ~. do Defernbargo do Paso ,jot. 21 9. -nrf. dore~, J.. e ~~is Julgadores deRes meus
~iv. 12. da ~upplicac;aõ, fvl. 49.. ": - Reynos, P' façaó inteira~ente cumprir,

.e guardar, çOqIO ne~le ft: contêm. Tho-
N. 2. E U EI-Rey,ra~o fc1ber aos~ que eíle más da Sil~a o fez em Lis.boa aos vinte e

, -J meu Alvar.a vlrem,que na Ley, que hum .dias dÇ> ~ez de AgoRo, Anno d~

mandei promt.-dgar em, quatro de Agofto . ~aCciI?1ento de noifo $enhor Jefu Ch.riao
d~~e prefent.e anno [obte o IevantameQto de. mil e feiCcentos .e oiteJ;1ta, ~ oito. F~'an'!!

da moeda., fe declara. que todas as divi- ciCco Galvaõ a fez efcrever. ~EY. .'
tias contrahidas , e contraaos celebra'dos,"
antes da publicaçaó della , Ce haja5 'de en- . A L V !. R A,.'
tender., e -praticaJ , como fe âepois àa di- Sobre a'fl1eJma. materia, com oll~ra.s m~is
ta Ley fe contrahi{fem,. e celebra{fem, . de~larafoês~ ' .

. por fer o fundamento dellafón1ente a uti- Liv.dasLeysqa ChanceHadamórdo ReynQ,fot.11fo;
lidade publica e~ beneficio de meus Rey
nos, e vaifallos. E fazendo-fe-me prefen
te por alguns homens de. negocio, que na
dita Ley naó eflava provido de re·media
conveniente fobre as Letras de Cambio,
que já eaavaó palradas fóra do Reyno,
para fe pagarem nefie , em razaó do valor.
intrinfeco ,. que a moeda tinha ao tempo,
que as Letras fe facárao., por fel' defigual
ao valor e)Çtrinfeco, que boje tem a moe
da neftes meus Reynos, pe1<? levantamen
to delIa , a cujo refpeilO, fe (e ouveifem
de fazer os pagamentos, refultava confi
deravel prejuizo aos Cacadores das ditas
Letras ~ vindo. a.c,obrar menos ao tempo
de [eus pagamentos, do que era a impor
tanc:ia das mefmas Letras pêlo valor, que
a moeda tü?ha no tempo, que [e paifáraó 0,

E mandando vêr, e confiderar com tona
a attençaõ ena m.ateria , fui fervido refol-:
ver'com os do me\l Confelho, que todas
aquellas.I.Jetras; que ao tempo da publica
çaó. da dita ~ey fe achaífem aceitas, e
uao cumprido. o tempo' de [eu pagamen
to, ou ellando.cumprido o tempo, e na.ô
pagas, ou já eftiveífem aceitas, e princi
piadas a paga.r, .Ce façaõ os,. pagamentos
inteiramente. c,onfo,rme ao valor,que ° di
nheiro tinha ao tem-po,Aue fe aceitárao as
ditas Letras. Çom que ne!l:a,parte hey POI

dec~arada a ,pita Ley" e para que daqu~

em diante 'affim {e obferve." mando ao
D~r.Joaó de Roxas e Azevedo do meu
ConCelho, e ÇhanceIlér. mór do. Reyno,
faça publicar na Ch'aJ?.cellada efie meu
Alvará de..decL1~açaõ·; o..qual terá força

. ,
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'Collecçaó 'I. das Leys Extravagantes;, ~

. nas a providencia neceífa,ria;; ,para Defemhargo, do-P~ço~' e"l 's ~a CaCa da
o que fui fervido manda-las vêr, .e con~ -Su,pplicaçaú,. e Relaçaó do Porto, e' mais
-lhItar no meu Defembargo do, Paço, e p~rtes, onde femelhantes fe, oftu aó re...
viflo o que fe me, cOl1{iderou 1.~ informa': gi{l:,a~,. e 'eHa propria'~Jançará n . Torre'
çoés, que' precedêraõ, fendo -õuv:ido o do Tombo. Dada ~m Lis?oa,aos vinte e
m'eu 'Procurador da Corôa ; Hey por bem oito de Novembro. dê 17;4.6.
ordenar, que daqui em diante tódo o quê RJIAYNH41.
àceitar ~etra de carnbio, ou qua~quer ou~:

, tra mercantil, fique indifpenfavebnerite A t V' A' R ,A
~brjgad.o' ao pagamento d~lla , ainda qu~ Sohre' a"mifJna i1Zatel~ja cóm af11pliaça~ á
110 tempo, em que a aceitou, ou depois ' todas as Letras, que vierem' das Conqui- ~ ~

tle a aceitarfalleceífe, ou falt.aífe de ére": "iras dó Briftt" é de' todds as mais do
dito o paífaclor, alfI, e na mefma' fôrma; Re)'no: ' ;, "
que fe obferva nas praças do Norte, e qué "Liv. das Le~rs dalChanceIlarí'a mói ,jo!. 8.,

nas' Letras protefl:adas do Bram, Ilhas" ou Liv. 5· do Defcmbargo do Páci,"fRl. 192 •
r Liv. IZ. da Supplicuc;aõ ,foI, Z 19' ,

111ais partes do Ultramar para ,dle Jtey- o" •

rIO, 'ou deíle Reyno para eIlas, ou lejaõ E U ~I-Rey faço f~~er aos'q dh~ Al· N'4~
feguras, ou de rifco, fe leve'o Recambio r vara de Ley virem,que o Provedor,

:' , cofhul1ado nos [eus Portos'; fem neceffi- e Deputados da Mera d.os Homens de ile:'
--t!ade de fe nomear N avio,em que fe corra gocio , que conferem o bem COm~lUI11 do

, ?'rifcó defl:e avanço, que fempre deve Commercio nefia Cidade, me reprefentá..
fer certo, e'in,dependente de rifco.; e que ~aú p<!r {ua petiç'aõ que no anno de 1672';

nas Letras, que fe'paífaó de htimas Ter· fora eu fervido mandar paífar" e publicaL"
ras do Reyno para outras por peffoas, que a Ley, que juntavaó, [obre as Letras, que
i'ecebêraó logo todo, ou,patte do din tl~~ vinhaõ das Uhas para eita' Cidade, e mais
~·o da fua importanci.a, fejaó eRas obriga~ Porros defie Reyno, cornrninando-Ihes o

, das, no cafo de virem proteíla~ãs as ,Le,- tempo de quinze dias, depois do em que
tra~, ,a pagar a quem lhes deu o 'dipheiro, vinhaõ a pagar, para feus donos as co
'~lem do feu capital, e gafros do proteílo, brarem, ou tirarem feus-proteflos, pe'na;
cinco por cento de todo o feu defembolfo ,de que naõ o fazendo dentró~do dito tem'"
'~ femelhança de juro,mas por fimplez Re" po , fazere'rn por rua conta, fem poderem
,cambio,. ficando Calvo ao crédor qualquer ter regreiTo contra os Paífadores; fendo
'ôireito, que pertenda ter para mais. ·Pe~ o motivo evitarem·fe com a dita Ley os
lo que mando ao t}tegedor da Cara da tnuitos pleitos:, que havia, e prejuízos;
'Suppli{S1úfaõ1ttGovernador da Relaçaõ dó que Ce caufavaõ a terceiros 'com a omif.
~POrto'" Vice~Rey do Eflado do Braíil, fao d~s cobraliças, e naó fel' jufio, que os
~Govel'nadores das Conquiílas, Defem.:. r interelTes particulares dilataífem os paO'a~

,barga'd~res d~s minhas Relaçoés', e a tur' mentos da fazenda alheya, e ficaffe "d~~
dos os, Corregedores, Ouvidores, Jui;;. ,:fi'audado, nos, rebates, e nas demóras ex;.
'zes,. JuHiças, Officiaes, e mais pelloas '~cefuvas,quem deu o [eu dinheiro. debaixo
:deRes .meus Reynos, ~ Senhorios, cum~ da fé, e y,erdad.e, que 'devia haver na roer:.
:praó , e guardem dia Ley " como nella fe 'canda; e po,rq"dé naõ menos utilidade era' '
coutêni,. e na fórma della julguem os ca- 'o haver'1Jey- particular {obre as:Letras;
{os occlll'rentés ; e para que venha ánOti-~ue vinhão- de' noíTa~ Conquifi:as, cbmo
,çia dé todos, 'e fe naú poífa alIegar ig\lO~ Incita, 'e Ang61a , Lugares de todo oBra
:ra~cia, mando ao mel! Cha~c~Hél' mór a'fil , e' Ultramar para 'e{l,a Cidade,. e t'am-
Tf~ça logo publicar na Chancellatia, ~~n" ,bem dó Reyno, e d0 Algarve, com tem·
'~Ját a cópia ~ella{ob meu Sello, e feu ft:. 'p'(j determinado depois de vencidas, poís ,
gnal para tod~~'as ConquHl:as , e todos os m-iHtava a mefm'á razaó de fe' evitarem
.Có,rregedo~·es ~0tW':Eé>l~es das Comarça~: :~amnos , ,c. preju~zos, e era convenien~'~

...e" ~os ~uvi.dor as 'l'en:as dos ~onata- ,p,ara {e d~h,be~~re os ~~rn~ns de negOCIO
,~lOs, em que os Corl'e~edor~s, nao entraÕ na pontual fatlsfaça'ó ,'c'Verdade do com'.
'ppr çorreiç,aõ; e fe /regifiará'nó~'Livros do triercio " e,m razaõ , de que yindo as dita's
- ,~" ' " " 'r Le'tras
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. . A L V A R A,
.Em fí ft determina fi na'Ó po.JJaô cOl!flituir
juros ,Oll cenjàs aretro por menos de vinte o
mil/zar; e o de hU111à vida a razaô de dez o
mil/wr;e os de duas vidas a doze o milhar.

. Liv.). das Leys_ da Torre do Tombo, foto 14.

T I T UL ,O LXX.
Das penas convencionaes, e Judiciaes, e intere.f!es, eln que cafvs e.rc.

Ao prin~ipio.

a déz mil o milbar , e a doze por duas vi
das: e tendo confideraçaõ á juftificaçaõ
defia materia, e ao beneficio publico do
dito Reyno; Hey por..bem, e mando que
daqui. em diante na6 fe pofIa impôr , nem
conftituir, nem fundar novo juros, nenl
cenfàs a retro,a menos preço de vinte mil
'O milhar; e os de huma vida a razaõ de .
déz mil o milhar; e os de duas vidas a do.
ze mil o milhar: e que os contratos de jl!
1'os, e cenfos, que em outra maneira fe
fizerem,fejaó em fi nenhuns, e de nenhum
valor, e effeito , e na6 [e poífa por virtu..
de delles pedir, nem cobrar en1 J uizo,nem'
fóra delle , n1ais que á dita 1'azao, e re
fpeito; e que nenhbm Efcrivaõ, nem Of
ficiat, e .i\!IinHho algum po{fa dar fé , ne. 1

faç,Pefcriptura, nem contratQ a meno,s do
dito preço, fob pena de privàçaõ de feu
OfRcio. 'E para i o Vi J?ha á noticia
de todos, e nenhum PQ~ a 'ertellder igno
rancia , hey por bem, e efie Alvará fe
publique _~m minha Chancellada, e nas

:P m

& • ;",, -t. o Livro quar~o, das Orden'açoés, 'l'it., 70. t t~·ç) ..
.Letras e O1:~iil l~io fo~re fazendas ~as me- do Brafil; e todas as mais de!te ReYr:.9,·:tt
{mas C nqUlfia ; erao. de fumm<i Impor- pelas razoés mencionadas na mefma LeYj
tancia : Pedindo-me lhes fizeífe· mercê para melhor confervaçaó do commercio,
mandar eel tar por minha particular e de que muito depende a Republica; com
efpecial ey, C!J.ü~ Letras, que vieífem deelaraçaó, que 'no ultimo dia. dos quin-:
das ditas India ,. Angóla, BraGl, e' todas ze affignados na dita Ley, fe tiraráó os
as mais p~rteS' do Ultramar; naó tivdrem protefios, naó fe fazendo os p·agamentos.
~epois d~ vencidas'mais , que trinta dias, E para que venha ánoticia de todos, e

....aen~·o dos quaes feus donos podei"ia6 fa- fc naó poífa allegar ign01~ancia, mando ao
~er feus proteRos; e paífados elles, naó meu Chancellér mór faça publicar 11.a
os fazendo, fel' o damno e, rifco por fua Chancellada efia Ley ; e enviará a cópia
conta, fem terem regreífo contra os Paf- della, [ob meu Sello , e feu fignal , ás Co
fadores;e nas Letras,que vieífem do Rey- marcas do Reyno, para que todas asJu-
no , e do Algarve, na mefma fórma '. o fiiças de meus Reynos a façaã cumprir, e.
temp.o d~ oioo dias, para que tudo tiveífe 'guárdar inteiramente, como nella fe con
obfervancia" nas Frotas futuras. E vifio têm; e fe regHlará no.s livros da Cafa da
feu requerimento, e informaçaó, que Suppliêaçaõ, Relaçaõ do Porto, e mais
mandei tomar pelo Dor. Francifco de AI~ partes, a que tocar: e valerá, pofio. que
nleida de Britto·, Corregedor do Civel da feu effeito haja de durar mais de hum all:
Corte, e repofia do Procurado,!" de minha no, fem embargo da Ordenaçaõ do L.iv.2.r--
Corôa, a que fe deu vifia ; Hey por bem Tit. 40. em contrario. J ofeph da Maya e
fazer mercê aos fupplicantes de extender Faria a fez em Lisboa a ~I 5. de Junho de
a Ley de 25 .de AgoIto de 167 2',Q eftá fei- 1714. l\t~anoel de CaRro Guitl1ara~sa fez
ta fobre as Letras das Ilhas, ás Conquiftas efcrever. REI._

N. I.EU EI·Rey ~aç~ faberaos que eae
. meu Alvara VIrem, que, por e{l:ar

taó cahido o trato, commercio,
e cobrança de minhas rendas do Reyno
de Portugal, fendo a principal caufa di~

fio os muitos intere{fes, e reditos , que os
que fe achaó com dinheiro confeguem, e
tem por meyo de cambias, e compras de
juros, e cenCos , a que fe applicaó por
grangearí'a fegura , e de m"áis' valor; para
o remedio do qual fe me confultou por
peífoas de Letras, e confciencia com a at- l

,J .,J •

tençao, que negocIO tao Importante re-
quer, que conviria que naô fe pude!fe
impôr , nem fundar daqui a diante ne-

_() llhuns juros, nem cenfos a retro, a menos
de·vinte mil reis o milhar, e de huma vid~

Liv. IV. ..
{
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'J .4 ~ Leys E Lravagantes,
~ais partes ~. qu~ neceífariq for, em que le, pelo dito Alvará de 1.4.

.. regiftará, e fe porá depois em gU,arda J 641 .. fel' paífado Cem as.' rtes, a que to·:
11 orre <lo Tombo; e que fe cumpra çava, ferêm ouvidas, e com mel s infor
muy~nteiramente1 como nelle fe contêm, rnaçaõ, do que em nçgocj.ofde t .nta.cou-
pofio que feu effeito haja de durar mais fideraçaõ fe requeFia',l.., ",r..:.mdo-fc outro·fi
de hum anno, [em embargo das Ordena- com os ditos embargos, petiçoés da ma
çoés em contrario. FranciCco Barboíà o yor parte dos moradores do dito' Reyno,
fez -em Madrid a I;. de Dezembro de e informaçaõ , que fobre tudo Ce mandou
1 614. O Secretario Francifco de Almei- tomar rpelo Licenciado Simaõ Francifc •
da de ,rafconcellos O fez efcrever.REY . Monterroyo, eil:ando nelle em dilígenci, s

A L V A R A • de meu ferviço, fe deu no dito .Tribunal
, . clefpacho e11120. de Março. do anno paf...

Em fJue fe mandou o!jervar o outro aCIma r. d d 6 b' ~ b .. . . d d d AI la o e 1 4 2 ., que rece Iao os em argos
. a .reJpelto os mora ores o garve. dos embargantes, e os haviaõ por prova-.

LIV. 4, das Leys da Torre do Tombo, foto 62. clãs, vHla fua materia , e RHtoS , e annul-

Nr 2. E U EI-Rey façó faber aos qtle efte layaõ o Alvará embarg~do, e o.de~lara'"
.' Alvará virem, que ,havend(Y'refpei~ ya5 por íilbrepticio , e obrepticio , e nul..

to ao que na petiçaõ efcripta na outrCit, lo, e mandavaõ, que delle fe naõ ufaífe
nleya deft~ folha dizem os moradores, e em alguma ll1üneira; e <.]ue querendo os
e vizinhos do Reyno do Algarve; e viRo foreiros tratar·oo nullidade, e injuíliça,:

-.o que allegaõ ,e111.formaça5 , que fe hou- que houve{fe na conftituiça5 dos· ditos fó·
Ye da Cidade de TavIra; Hey por hem , ros, e cenfos , o poderiaõ fazer Ordinaria
que o ...<\..1vará , que fe pafrou em 13. de n1ente, na conformidade, ']ue .permittia
Dezembro de 16 14.,por que manaei redu~ o Direito, e Ordenaçaõ do Reyno, em
zir os fór?s a vinte por~iIhar, fe g~de, cuja conf~rm~dade {e rompeo o dito AI..
e pratique'em todos os foros, contrat~ e' vará; e porque fem embargo di{fo aI·'
cenfos, alft nos que eftavaõ feitos antes gumas partes, por fe lhes naõ deferir a
~o dito Alvará, co.m~ depois delIe. E varias requerimentos, que no dito Tá..
mando ás Jufliças , Officiaes , e pê{[oas, a bunaI faziaõ fobre fe haver de guardar o
que o direito diflo pertencer, que cum- dito nullo Alvará, recorrêraõ á Chance!.
pra'",e guardem dte Alvará inteiramente, lada, aonde eflava regiRado ~ pedindo
como nelle íe contêm,poRo que feu effei- nella a cópia delle por certidoés, com
to haja de durar mais de hum anno ,fem que procuravaõ fe dé{fe .á execuçaõ, feln
embargo da OrdeI}.'lçaúdo Liv.2. Tit.40 ' terem noticia do dito deCpacho, cotn
em contrario.Manoel Gomes o fez em Li- grande véxaçaõ , .e oppreffaõ de meus
fboa ;i;âe Outubro de 1641 Joa'õ Perei- Va-íTallos; Hey por bém, e mando que
ra de Cafre1-Branco o fez efcrever.REY. pelas ditas certidoés fe naô faça obra,. e ._

A L V A R A, ,Ir' que no regiflo do dito Alvará, ·que efiá
· na Chancellada , fe ponha verba de comoEm aiteje revogou o outro aCIma.

1 fe rompeo; e fe naô ha de ufar deIIe , nem
Liv. 4· das Leys da Torre do Tombo, foto 13 2 • verf. fe haô de pa{far mais taes certidoés; e ao

N. 3. E' U EI-,R~,y faço faber aos que:e!le Dor. Fernando Cabral, do meu ConCelho,
Alvara vIrem, que, mandando ver no e ChancelIér mór deil:es Reynos, man..

111eU Defembargo do Paço os embargos,. ·do outro-fi, que affi o faça dar á execu
com que os moradores do Reyno do AI- çaô; e que na primeira occaíiaõ , que bou
garve vieraõ ao Alvará, que mandei paf.. ver de mandar alguns defpachàs pelas
f~r em 14. de Outubro de 164I. fobre fe Comarcas delles , mande publicar , na
hav~r de pratic~r , ·e guardar outro.llva~ . fórma coílumada, nellas o que por ef1:e
rá feito errl I . de Dezem~ro do anno de, Alvará ordeno; e mando, que fe cumpra

. 1614., por q\l ê fe ~ttP ..~ ~ u fe reduziífem a inteiramente, como nelle fe contêm.,
vinte o milha 0& ~-os fótos, contratos, pof1:o que feu effeito haja de durar mal~
e cenfos ,~que e lvelfem feitos, am antes de hum anno, fem embargo da Ordena..
do dit ará de I6I4"como depois de~~ .~aÕ do Li". 2. Tit. 4Q• em contrario; o

• I • q\1al
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,.. .•' Ao Livro qua12 oqas:Ordenaçot,f , Tit. 70. rl)"\

qual e regiíl:) , nos livros das Camaras ditos, e por eIles mefmos lhes tornaó n1ur.:.
. de to os os 'kares."das ditas Comarcas. tàs vezes fuas fazendas por execuçoés, e .

Mano Gomes o fez em Lisboa a 12. de os pôem enl mi[eravel eftado. E outro-fi
Outub o de- 1~4). Joaó Pereira de Caítel- fe me confultou pelo dito Tribunal, que
:Branc • o fiz~er. REY. o preço,taxado no referido Alvará do an-

, '.~ ,. , no de 1614. era jufto, ainda com favor
", A L V A R A, para os compradores, e que aRrcomo fe

Em 'lue.je tornou a maJ~dar pôr .em ohfer- praticára nos juros das rendas Reaes, fe
, vancia oAlvará de 1614·, gu;. vai 110 devia praticar nos que fe vendeífem nas.

numero 1. extendendo-ft mais a dúérmi- fazendas de meus VaífaIlos. E confor-
. naça'Ó aos cenJos 'de paã , azeite, eoutros mando..me com o que na dita Confulta pa..

frutos' , e reduzind(J{e afi/a avaliaça'Ó á d C íllh .
taxa de vinte omilhar. receo aos o meu on e o;Hey por bem, .

que fem embargo do Alvará de 164). ne-
nhum juro,ou cenfo a retro,fem limitaçaõ
de tempo, Ce poffa vender, nem fundar da
qui eq-t diante, ·a menos de vinte o milhar;
e a d~ o milhar, fendo em huma vida fó-

"mente; e a doze, fendo por d~as vidas, q
he o mefmo, qno dito primeiro Alvará de
1614. efl:ava ordenado: e os contratos de í

cenfos, ou' juros, que por menos preç'o
forem conflituidos, fejaõ por efre me[mo
feito nenhuns; e tudo o que de mais fe ti
ver levado, fe reftitua , ou impute na for-
te wincipal. E todo o Tab.alliaó r que fi· 
z,#efcriptura de contrato em menos pre-'
ço, incorrà em pena de perdimento de
[eu Offieio. E por quanto ndles Reynos
naó fómente {e vende~ cenfos,. ejuros
de dinheiro, mas tambem de paõ, ou a..
zeite, oti outros femelhantes frutos, de
claro que nelles tambem fe eBtend'e eíl:a
Ley , regulando-fe cOllfortne a juíla e
commua eítimaçaó, !jue taes frutos eo
fiumaô ter, e reduzindo-fe fua avaliaçaó
ámefma taxa ~e vinte o m· r~os per
petuas a retro ; e dez o milhar em hllma

, \;\da, e doze em duas. E quanto aos já'
conllituidos, affi de dinheiro, como de
frutos , ante~ ddla Ley, declaro que
naó he minha tençaó appro.v·a-los, nem
reprova-los; porque, ainda que naô fe de
vaõ julgar precifamente por ella, pois a '.
do anno de 1614.naó eítava em feu vigor,
Cottl tudo fe no preço deUes houveífe le
faõ, e injulliça, QU ufura, conforme ao
commum valor, f}ue nas Terras corria,
poderaõ as partes tratar della, e fe 1l1es·
deferirá por meus Julgadores~, comb for
Juíl:iça, e confo aDir o. E para que
a todos feja notor o;. an ao Dor. Joaó
(Je Roxas e Azevedo f· meM Confe~bOt

e meu Chancellér,mór deftes Reynos, a.
P .2.

. .

Liv. ). do Defembargo do Pac,o " foI, 273.
Liv. 7. 'da Torre 9.0 Tomb'O , fot, 8. '

~ .

~. 4. EU EI-Rey faço faber aos que eae
meu Alvará de Ley virem,que mui.

t;as Comarcas, e Terras do Reyno reeor...
rêraõ a ~im com varias petiçoés, para lhes
mandar guardar hum Alvará palrado em
fórma de Ley em 13. de Dezembro do
anno de 1614. , em que Ce taxava o preço
dos juros, ou cen[os a retro, affi perpe
t.uos, ~OrtlO em vidas. ; pedindo-me, que

r: Ce praticaífe affi nos que daqui por dian.
~ te fe coníl:ituiífem, como nos que já eíH-

velfem conflituidos defde o tempo do. di..
to Alvar~ ; fobre que tam~em me fizeraó
fua propoíta os Prelados do Reyno con·
gregados nas ~ortes, que neíle anno fe
celebráraó neíta Cidade: e mandando vêr
todos os pap'eis defta materia no meu Def..
embargo do Paço, aonde fe examinou
com todas fuas circumílancias, e fe achou
que o dito l\lvará de 1614. fora julgado
por fubrepticio' , e nuIlo por fentença da·
q uelle Tribunal, e na f6rma della fe paf.
fára outro derogatorio delle em 12.'de
Outubro"de 164}; ; e por eíte modo con..
fiou, que ficára f~m obfervancia, e vi
gor, e que naó fe pr.aticou mais 'I que nas
vendas de juros de mi.nha Fazenda ; e po
rêm,que convinha muito ao bem do Rey..
no, qüe eu pufeífe taxa no preço dos
cenfos, e juros, por fer contrato muito
frequente, e por fe coarél:ar, e 'limitar a
defordenada .ambiçaó dos homens de ca
bedal, os quaes com pouco dinheiro com..
praõ cenfos, e juros, fobre as fazendas dos
mais neceffitados, levando-lhes por 'eíl:e
'modo exeeffivos reditos, pelos quaes em

r>(? ,poucos annos·fe enibolfaõ da fort~. princi
,paI, e com tudo vaQ con~inuan~o os. re

~iy., IV.
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N Collecçaó J. das- Leys Ex 4fJVtlgantes,
faça publicar em' minha' Chancellarla , ..e por bem, que~ fem embar"" ' ,de fere
enviàr a cópia della a todos os Correge,. a:ore~, tenhao efcolha de] ~ entre
don~s e 'Provedores das Comarcas, para .dmano da terra, em que VIvere
que am a façaõ executar, e c;lmpraõ, e Juiz de Fóra ~ais viziIlhd_~ riaqu
guardem " como nella fe contem: e fe re.. ,[os, em que n~o con~en _t. ..."'m co aquel
giRará nos livros do, Defen:bargo do Pa· las ~e{foas mIfentVt;l~, que pel L.~y te-
ço Cafa da Supplicaçaõ 1 na do Porto, e -nhao efla me[ma efcoIha; e para que affi
To~re do Tombo;aonde femelhantes Leys. fe execute invioIavelmente, feIfI que Ce
fe cóRumaõ regiRar. J ofeph de Oliveira poífa al~egar ignorancia, e venha á noti
a fez em Lisboa a2}. de l\tla)'o de 1698. çia de todos , mandei paífar efl:e Alvará ,.
Francifco Galvaõ a fez efcrever. REY..'que quero fe c~mpra, e guarde, e tenha

força de Ley; pàr'a o que mando a todos
A L .V A R A' os Corregedores,. Ouvidores, Juizes, Ju~

Em ,tqueJe determinou que as pe.ffoas po. . fliças , e mais peífoas de meus Reynos, e
bres, e miJeraveis , que pà$av~'Ó cenJôs,. Senhorios, que a'fli o cumpra?, e guar-:
pudéflfem eJcolher ou oJ.ltlZ da., t~rra., clero, e executem efia minha Ley ,como, :.
em que vivgftm, ou o]wz de Forq. mars 'nelIa fe contêm: e ao Dor .Joaó de Ro..
vizinhfJ) na'Ó ftndo a demanda com peffO{l fi xas e Azevedo., do meu Confelho , e meu
privilegiada. "ChanceIlér mór do Reyno , a faça 'pubIi..

Liv. 7· das Leys da Torre do Tombo; foI. 39· verf. ' car em minha Chancellada , e enviar a có.,
Liv,. 5: do Defe':'Ilbargo do Pa~o ,fot. 286. pia clelIa a todos os J uJgadores, e Mini..

N. 5. EU EIRey faço faber aos que eRe J firos delI e ," fob,.Jmeu Sello, e feu fi~naI~
Alv-ará vIrém , que, tendo confide. ' para que a façao executar; e fe reglÍtara

raçaô ao que fe me tem reprefentctdo por nos livros do Defembargo do Paço, Cafa
parte daquellas pe~oas pobres" e rnifc ra-' da Supplicaçaõ, e Relaçaõ do Porto, aon.
veis; que pagaõ cenfos, e que muitas de femelhantes Leys fe cofiumaó' -regi..
zes por falta de meyos deixaráã nas fuas Rar. lHanoel da Silva ColIaço ~f fez em
caufas de procurar ...aquelles beneficios, Lilboa a 16. de Fevereiro de 1699. Fran-
que as mefmas heys lhes concedent; Hey t cifco Galvaõ a fez efcrever. REY.

•

•

•
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T-I T U L- O'
Dos Teflamentos 7 e em "ue fórma fe fataó~

A' Rubrica..

•\. L V A R A, - e que pelo mefmo cafo f1calfe a difpofi..
Em r; fi determina lf os te.flametos feitos por çaó do tal teflamento nefla parte nulIa,

Religiofos,em qfi deixa herança,ou lega- , por evitar as perfuafoés, enganos,e outros
dos 'parajllltS Religi'oes, noô valhao, ue';; graves inconvenientes, a que o~ Teflado..
fi cltmpra'Ó os dit(}S legados-, e heraJlças~ res naqueIle tempo eflaó fujeit0s. E ou.'

, Ley 10. das COltes d'EI-Rey D. Joaó IV. tro-ft , tendo conGderaçaó ao Alvará, que
• ". por eflas, e outras juRas caufas, fe paf..-

N. I.EU El-Rey ~aç.o fciber aos que efi.e fou em' 26. de Março do anno de 1634.'
.meu Alv4ra vlrem:, e o conhecI"" para o Efiade da India 7 por que fe orde.

, "mento delle pertencer, que, ha- nou que da pubHcaçaõ ,delle em diante'
vendo reíi'1eito ao Gue Flas Cortes gentes, todos/ os teflameDtos, e c.odicillos , que
celebradas neGa Cid~~ de Lisboa em 2lJ., os Religiofos reGdentes no dito ERado fi.
diás de Janeiro do anIlO de 164"'", "me foi zeífem, em que os Teft.auores inflituif..
prúpóflo pelo Eitado dos Póvos no Capi~ fem fua ReHgiaõ por herdeii'a, ou lhe dei~
tulo 8. que h llveffi r bem ordenar xauem algüns legados, naú fe houve{fem
que nenhum ' ~eli~r~ ó pudeffe e[crever por válidos no que toca-ífe ás ditas heran..
em teflamento., .lO q'ual fe deixalfe ao. ç~s, e legados, nem fe cUl11priífem, nem
~u.~L1'LlJJJ.J.eiLo,'algum legado, ou heran~a, tivetrem ,dfeito j. Hey por bem l' que ,pela

. . . ~effna

,

r

,
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R E Y.
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• Ao livro quart das Ordenaçoés, 'Tit. 8o. e 88. ~1. ,,_
metm manei~[eextenda,e cumpra o dif- ...:Çoés, e refpeitos , que memóvem ; Hey
pofl:o o dito vará",nas ruas difp{)(içoés, por bem, e mando, que da publicaçaõ de..
e lega os dos defuntos, efcriptos pelos di- fie em· diante todos os tefiamentos, e co-

. tos R igiofos para ruas Religioés, nefies dicillos, que os P~eligiofe>s reGdentes nas
meus eyno'._ euhodos, e Eflados de .partes da India fizerem, ou ordenarem,
Por a .~ manGO a todos os Defebarga- em que os Teftadores infiitúaó a Reli-
dore rr~gedores,Juizes, J uRiças" Of.. .giaõ, de que' forem· 05 Religiofos, que
ficiaes, 1?effoas de meusReynos,e Senho... lhes fizerem, ou ordenarem o teflamento,

, rios, qcumpraõ, e façaõ inteiram~nt~ exe.. ·por herdeira, ou lhe deixarem alguns le
utar o que por efle Alvará ordeno;o qual gados, naó fejao valiofos no que tocar á

terá força,e vigor de Ley feita em Cortes. herança, e legados, que nel1es deixarem
E para que venha ánoticia de todos, man- os defuntos á dita Religiaó,e fe naó cum-
do ao lneu Chancellér mór o faça publicar praõ, nem tenhaó eifeito. N otiflco·o affi
na Chãcellada,e enviar peloReyno Cartas ao meu Vice-Rey do dito Eflado da ln..
{ob meu Sello,e feu Ggnal;e fe regiflará nos . dia, e ao Chancellér, e Defembargado
livros da l'ifefa do Defembargo do Paço, res da Rdaçaô de Gôa, e aos Ouvidores
Cafa da Supplicaçaõ, e ReIaçaõ do Por- Géraes,Provedores dos Defuntos, e Refi.
to, aonde femelhantes Leys fe coRnmaS. duos, e mais Miniflros, eJu11:iças do di.
regii1:ar; e efle Alvará valerá como Carta, . to Efiado; e quero, e mando 1 que efl:e
poíto que feu effeito haja de durar mais de valba, e tenha força, e vigor de Ley, /
hum anno, fem embargo da Ordenaçaõ do poflo que [eu effeito haja de durar mais ...
Liv. 2. Tit.40., que o contrario difpôem. de hum anno , fem embargo da Orde·
Gafpar de Abreu de Freitas o fez.., em Li- naçao do Liv. 2. Tit. 40. , que o con-
íboa a 2.de Mayo de 1647 .Pedro de Gou- trario d'ifpôem; e paífará pela Chance!
;vêa de MeIlo o fez efcrever. REY. Iada mór defle Reyno, e pela do dito

~do da India, e fe regifiará nrrs par...
A L V A R A' tes neceífarias', e publicará em todas as

Sobre a meJma materia, de oueJefaz melz- I
7 Forta ezas delle: e efte fe pa{fou por tres

çaô' no outro acima. J fivias, \le que e a he a primeira. Bento
Liv. ,. da Torre do Tombo, foto 186. Zuzarte O fez em Li{boa a 26. de Mar...

N 2 EU EI-Rey faço faber aos que eíl:e ço de 16 34. E eu Franci[co de Lucena O
. .. meu Alvará virem,e o cumprimento fiz e[crever.

~elle pertencer, que por juftas coníidera-

-

T I T U L O LXXXVII+.
Das cauJas , por que oPay , ou Máy podeln desherdar feus filhos.

'"A' Rubrica.
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•

•

ALVA-RA,
Em fíJe declara? po4êJer desherdados osfi..
lhos,? contrah.ijj'em matrimonio clãdejlmo.

Liv. )' do Defembargo do Paço, foto 84' verf.
Liv. 4, das Leys da Torre do Tombo, fIJt.21.8.
Liv. lo. da Supplicac;aõ, fIJt, 52. verf.

confiderando eu o excelfo,corn que rteíl:es
meus Reynos fe' t~m introduzido os ma·
trimonios c1andeílinos, e os grandes dam
nos, que delles Ce feguem a meus Vaífa1..
los, na Republica perturbaçoés , e rifcos,
fendo efle caminho occaG.onado a fe ex..

N. I~D O~ Joao por Graça de Deos tinguir a Nobreza, ~\fe eu tanto zélo , ~
. Rey de Portugal, e dos AI· ') defero ver confervada em meus ValfaI.

garves d'áquem, e d'álen1 Mar, los; e havendo coníideraça'ô a que na6'faõ
em Africa Senhor de Guiné, e da Con.. baíl:antes as pena Gc1eÍta 'lcas, para ie
quHla,Navegaçaô, Commercio da Ethio.. evitarem efl:e darou ',,' e, ào que [e me
1'ia , Arabia, Pedia 7 e da India &ç. Faço pedio nas Cortes, que e ce1ebráraõ no

r? faber ~os qll~ eíla minha Ley vir~, q\le Reyno o anno de 1641 .,e como já no an-
LIV. IV. t :P J' no
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<. '118 Cottecçaô I. da LeysExt. ~1)agal1tes.,
no de 161 i. íe havia mandadoCãn ultar. nas devaífas geraes,q tirao r guntem p6r .
no Tribunal do Paço eaa materia, coo'" efte caC<l,e achando fi- . ú matri Llonio
'formando:me com o que outros Reys cIandeftino, dêm logo co ta na efa do·
tem di[poao em feus Reynos, afliaindo defpacho dos meus Defe bargad ces do
-por meyo de penas impofias aos Decretos Paço;e nas refidencias, .' "''',fe p unta
do Canto Concilio Tridentino, que como rá,fe deixáraâ de executat o di.li efla
:Prillcepe Catholico devo mandar execu.. Ley, para fe lhes dar em culp, , er parti
tal' enl meus Reynos , e Senhorios. De.. cularmente lho mandar eitranhar.. mao-
'pois de mandar conferir efte negocio,con. do outrQ·íi ao Regedor da Cafa da SuppIi
forme pedia a importancia deI1e , por pet: caçaó, e Governador da Cafa, e ReIaça"'"
fóas doutas, e timoratas, e com os do da CidatIe do Porto,e aos De pmh~u· ado"'--õ.O=-=.IllIoi;;.J;;,.....
'meu ConCelho do mermo Tribunal do res das ditas cafas , e a todos os Correge..
Defembargo do Paço, ordeno, e mando, dores, e Provedores,Juizes,Jufliças, Dili·
que qualquer pe{foa, de qúalquer quaJida- ciaes,e pe{foas defies meusReynos,q a cú..
de e condiçaõ que feja, que ~a publi- praõ, e guardem, e façaó inteiramente cú-
caçaõ de!l:a em diante contrahir ~tri.. prir,e guardar, como nelIa Ce cóntêm:e affi
mOntO, que a Igreja declarar por ~ande· mando ao Dor.Affõro Furtado de Me,don..
fiino, pelo mefF110 caro eIles, e os que .ça, do meu Cófelho,e Chancellér mór de-
nelle concorrerem, e intervierem,e os que fies Reynos,e Senqorlos,q envie logo car-
do tal matrimonio forem tefiemunhas, in- tas com o traílado della, [ob meu SeIlo, e
correráó em perdimento de todos os feus feu íignal, a todos os Corregedores,Ouvi..
bens, que feraó applicados a meu Firco dores das Comarcas de1l:es Reynos , e aos
Real, e Ceraó·defierrados para huma Con. Ouvidores das Terras dos Donata~ios,em
quifia defies Reynos, nos. quaes naó en~ qos Corregedores naó entraó por Correi·
traráó, com pena- de morte; e naó haven- çaã., -para li a todos feja notoria , a.qual fe
do herdado aherança de feus Pays ao t ,;]- regiftará nos livros da Mefa do Defembar-
po, que o' matrimonio clandeaino for go do Paço, e nos qas Cafas da Suppliça
contrahido , o Pay , e Mãy o polfaó def.. çãõ,e R'elaçaó do Porto,aonde {emelhãtes
herdar, e qualquer do povo po{fa ~ccufar Leys fe coftumaó regifiar;e efia propria fe
efre crime, depois de declarado o tal ma- lançará na T,orre do Tombo. Dada ne.
trimonio por clandefiino noJuizo EccIe- fia Cidade de Liíboa a I;. de Novembto.
fiaftico ; para effeito e execuçaó deRa Antonio de Moraes a fez anno do Naf- .
pena,. e para que efia Ley fe obferve, e cimento de No{fo Senhqr J ESU C.hrifto
execute com o rigç.r, que convêm, man- de 1651 • Pero Sanches Farinha a fez
do aos Corregedores, OUlvidores, Juizes, efcrever.
eJ uf\:i~a~ oemeus Reynos,e Senhorios, fi R E Y.

~J

r

r.

r ,.,.
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T IT U L O XCVI.
C01no fe haó de fazer as partilhas entre os herdeiros.. .

.Ao §. 23.

•

•
•

•

•
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•

•

havendo rerpeito ao que os Procuradores
da Cidad.e do Por~o reprefentára9 a EI..
Rey, meu Senhor, e Pay, que Santa Glo-
ria haja, nos Capitulos 23. dos geraes do ,-

• Eftado dos Póvos nas Cortes, qcelebrou
nefl:a Cidade de Liíboa-no anno de 1.641 .,

no fegundo das do anno de 1653", e r~·
etiçaó, que nos mefmos Capitulos ge

raes dos Póvos me fizeraó defl:a materia
D.as Co tes.pro~il1)as palradas de 166.8. á

. ~erca

ege te,

A L V A R A,
Em 1Je determinou'fí a repartiça~ aos pra

. . zosfefaçaJó por ijtimaça'Ó, ainda naquel
yl!1~ partes, em quefiavia 110 contrario.

~iv. 5. das Leys da Torre do Tombo, foI. 93.

•
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Porque ordem fe [uccederá nos Mor.gados, e bens vinculad(Js.

A' Rubrica.

. '

Ao Livra quC!rto" s Orde1iaçoeJ, Tit. 96~ e IOei. I t' V"'

os dait\nõs , que fe feguiao a meus particulares do Eftado dos Póvos J que
Vaífa os das o i[oé~ dos prazos ,~qtle.na e!. Cortes propuferaõ; querendo evitar

--';:~Provin ia de Entre Douro, e Minho fe fa- femelhantes damnos, em conformidade
ziaó en re os filhos dos poíIuidores, de.. das Refoluçoés, que EI...Rey, meu Se""
pois do eu fal ci ento,do qual cofiudle, nhor, e Pay , tomou nefl:a materia, e de.f..
que . , va intr . úzido,refultava taó no- pachos da MeL'! do Defembargo do Pa~

tavel (i~b aos Senhorios dos taes pra... ço: ,Hey por bem,·e mando, que daqui em
zos, ta ~ndo-fe partilhas delIes contra a diante fe guarde o que pela Otdenaçaõ he

'.fórma dos emprazamentos, por cuja.cau. difpoflo nefl:a.materia, fem difl:inçaõ al4

a os ditos Senhorios naó conheciá'ó já guma, e fem embargo de qUillquer COíl:Uol
quenl eraó os c-afeiros , affi pela liinitaçaõ me, e fentenças dadas em qualquer Pro
das terras,que polfuiaó , como pelos fóros vincia , ou Comarca deíl:e Reyno, por
eílarem divididos em partes tal) miúdas, que affi o declaro por eRa Ley. E para que
que vinha a ficar mais facil aos Senhorlos venha á noticia de todos, e ninguem pOG
propdetarios deixa-los perder,q cobra-los; fa alIegar ignorancia, mando ao meu Chã..
por quant<Y"'fe hiaó extinguindo, de forte ceIlér mór a faça publicat na' Chancella
que em poucos annos, continuando-fe a fia na fôrma coíl:umada, e enviar cópias
dita divifilõ , naó haveria, de que·a fazer.:t della á's Comarcas do Reyno , para que os
E 'tendo conGderaçaó a Gue pelas Leys· Julgadores'o tenhao affi entendido, e a da..
do Reyno eílá provido fobre o modo, rem á fua execuçaõje fe tegiíl:ará nos livros
por que fe devem partir femelhantes pra- do Defembargo do Paço,e na Cafa daSup..
zos ; e prâtica em minhas ReIaçoés, com plicaçaó, e Relaçaõ do Porto, aonde fe~

a diílinçaó, que mais conveniente' he ao melhãtes Leys fe coflumaõ regiílar .Anto
beneficio dos Póvos; e as mais razoés, nioMar.ques a fez em Liíboa a 6. de Mar
que fobre efl:a materia fe me offerecêrao ço de I 669';Antonio Rodrigues de Fibuei.

,por pa'rte dos ditos Procuradores de Cor.." r~_a fez e[crever.
tes "affi nos Capitulas geraes, como nos . ·PRINCEPEt.

•

't>

•

que os Reys (em predeceirores lhes tOt1~

cedêraó, e jurára6 ; me pediraõ lhes nzef...
~

fe mercê mandar, que todos os Reys, que
ao diante hotlveífem de fucceder nelles,fi....
zdfem peífoalmente, antes de ferem le
vantados, o me(mo juramento, E que
contecendo , que ao tempo, que 1ucce"

deífem, eíHveífem fóra defta Cidade de
Liíboa, fizeífem õ tal juramento no lugar,
em que.primeiro houve{{em de fer levan
tados. Ao que fui fervido mandar refpon~
derem 12. de Abríl de 1642. queoqueme
pediaõ eílava introduzido por Eíl:ilo do
Réyno, que eu gml:1c ei, e jurei em. u
nome, e do Princepe D. ,TheodoÍto meu
f"Obre todos mui o amado e prezado ii.
lho, quando n .i as ,artes fui jura..'
do folemnemente pc>. y dflIe: e que
affi havia por bem,que o fizeífem os Reys

meus

•

ALVARA, .
Em que Je determ~l1011 que os Reys; que

filccederem no Reyn() , antes de ferem
levantados, jurem de guardar os privi
legios, e liberdades, efranquezas delle.

Liv. I. das Cortes d'EI-Rey D.Joaõ o IV.
. .

.'

N. I.EU EI-Rey faço Caber aos que efle ·
meu Alvará virem, qu.-e nas Cor

. tes , que celebrei neRa Cidade de
'Liíboa em 28. dias do mez de Janeiro do
anno de 1641., me foi propofio pelo Eíla
do Ec~leGaflico no Capitulo I., epelo da

, Nobreza no Capitulo' 35·, que por impor
tar nlllÍto ao bem univerfal, e particular
deíles Reynos, que os Reys, Gue houvef
{em de fucceder nelIes , jura{fem, antes
'oê'ferem levantados todos os pr~vi!egios,

tliberdades, fóros, graças, e c {lumes,.
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Coltecçaó I. das LeJ's Et"travqgante.
meus fucceífores. Pelo que ordeno, man.. fanfo Henriques! em ue
do, e eítabeleço, que aíIi fe cumpra "" fuçce~aô defies Rey.nos ' que faU e.ndo
guarde, como nefie Alvará Ce contêm; e o Rey fem filhos, "'eul cafo, qu tivdfé-..........-.
fazendo-o affi os Reys p,eus de{cendentes, Irmaõ, po(fuirla o Reyno em fi a vida,
e fucceífores (como delles efpero, e te- nlas que morrendo, 112: ~ fi r á Re f\;u Fi..

, nho por certo) feja5 abençoados da bell-' lho, fem primeiro o f~ierem os i os,
ça5 de Deos N o{fo Senhor, Padre, e Fi· os Procuradores, e Nobres ~a.' d'El..
lho, e Efpirito Santo, e da Gloriara Vir- Rey; porque fe o fizeífern~ey ~ feria,; I

gem l\1aria no(fa Senhora, e dos Berna- e ~e.o naõ elegc{fenl, nao re~nan~: de
venturados Apofiolos S. Pedro, e S. Pau- CUjas palavras, ou nle os boa mtcd1Jgen
1{), e de toda a Corte Celefiial, e da mi- cia dell~s [e póde inferir que verificado o
nha. E fazendo elles, ou algum delles o cafo de (ucceder.ao Rey (eu Illuaó, naú
contrario, (que naõ creyo, nem efpero) poderá fucceder-Ihe feu Filho, fem ap
feraô malditos da maldiçaó de N oífo Se-' provaçaô, e confentimento dos tres Efta'!'
nhor, e de No{fa Senhora, e dós Apoíl:o. dos do Reyno. E como toda a duvida, e
los, e da Corte Celefrial, e da minha, que interpretaçaô em materia taô"'important~

nunca cre[çaó, profperem, nem vf a di· ferá de muy prejudiciaes confequencias ao
ante. E para que eRa minha Refoluçaú jocego, e 'C]uietaçaô publica, em cuja u~

~1 feja notaria a todos meus Reynos, e Se- ~tilidade foi eflabelecida a me{ma Ley ; a
~-- nhorlos, e os Vaífallos delles po{faô pe· f;]ual, fe encontralfe aqueIla boa ordem

, dir aos Reys , meus fucce{fores o jura- de fucce{faó, que fc guarda nas mais belll
mento de confirmaçaõ de graças, e privi. governadas Monarchias, poderia fer per

.1egios, ântes de entrarem na fucceífaó turba'çaó, e rutna da me[ma .corôa, de
- delles, mandei paífar efre Alvar~, que que quiz fel' preGdio, e fegurança ; Fui

, quero que valha, como Ley feita em fervido convocar os tres Efiados do Rey..
. Cortes, e fe cumpra taó inteiramente, o.. no ás Cortes, que aaualmenú~ efiaó ceIe",,:

mo néIle fe contêm: e [e lançará na To - brando nefi~ Cidade, fendo efle hunl dos
re do Tombo, e valerá como Carta paC- principaes n10tivos, que me n10vêo a COl1~

fada em meu nome, e feIlada com.o meu vaca-las, por fel' proprio da obrigaçaõ ;
SeBo pendente, poíl:o que feu effeito haja em que Deos me pôs, e do grande amor,
oe dur,ar mais de hum anno , fem embar- que tenho a meus,Reynos,evitar-lhes com
go da'Ordenaçaô do Liv. 2. Tit. 40. que providencia, e.cl~idado, todo o.perigo,'
difpôem: Que as coufas, cldo effeito hOll- que como contingente nos tempos futu
ver de durar mais de hum anno, pcjJJem ros p6de fer poffive1; e affi depois do aél:o
por Cartas, e pqjfllldo por A/vaj-ás naó 00 juramen~o\do Princepe D. Joaõ , meu ,
valha'O. E fe regiítará nos livros da Mefa fobre todos muito amado, e prezado Fi.. '
do Defembargo do Paço, Cafa da Suppli.. lho, mandei paifar Decretos aos tres ERa.. ...
façaõ , e Relaçaõ do Porto. Gafpar de, , dos do Reyno, para dar~m os fcus C9n..
Abreu de Freitas a fez em LHboa a 9. de fentimentos neceífarios ádeclaraçaõ , ou

~ S~ptembrode 1647 .annos. Pedro de Gou- derogaçaô da Ley das Cortes de Lamego,
•• .vea de MelIo a fez e[crever. REY. ~* em quanto á difj?ofiçaó referida. E pórque

os tres ERados com àqueIle grande zelo,
A L V' A R,A ; e conformidade, que eu delles me podia' -

Em gue fi deu jórma á filCcifa~ dejles prometter, naó f6mente confentlraó , mas
ReY1los com declaraçao feita fobre as tambem me pediraõ , que ou folfe por via
Ç'ortes de Lamego. ,de decIaraçaõ, interpretaçaô, ou, Cend<?
Liv. 5. dQ Defe,mbitrgo d~Paço, foI. 270. verf. neceífario, de derogaçaô, fe efiabeleceífe, '
.ulV, 7, das Lcys da To~ e do Tombo, foto 3-, que nos caros de fuccederem os Irrna6s

- , , ~os Reys , que naó tiverem filhos, os feu~

N.,2.· } U EI-R y'faço Caber aos ue e{l' filhos, e defcendentes lhes fuccedaõ po~
,~ Ley vire , fe achar difpo- fua ordem no Reyno , como fuccederiaõ,

fio ~a~das ç~rt . ti Lamego que fe ce.. fendo filhos, e defcendentes de qualque~
lebarao no tempo o Senhor Rey D.Af.. ' ~ut~ol~ey, que naó houveífe fuccedido ~

, afeu'
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as a [eu p.ay, fem que feja r~m defta.Corôa, que uffi o fa'çaõ obfer...
-ia appl vaça,P, ou confentimento ~vár ,. naó admittindo outra alguma iuter-· .:,

algufr1 os tres Efiados do Reyno, ainda pretaça-9, por fer e1l:a a que por conv~ ','
que nos ditos afos fe poífa coníiderar,que niencia, e quietaçaõ da lYlonarchia, fe aju.. .
pelastp '~vra~,c . mtelligencia da Ley das fiou com os' tres' Efiados: do ~eyno. E '.'
Cort e o feja outra a fLIa difpo- mando outro-fi ao Regedor da Cafa da
fiçaó; I I m embargo de qaffi fe conG. Supplicaçaó , Preíidente , e Defembarga-.
dére;'os es E!l:ados·,.como aquelles, em q dores da Me(a do Defembargo do Pàço,
r íide"o r:1efin.o.p~der dos qentaõ

4
'as . íla- Governador da Relaçaó ,,·.e Cafa do Por.:.

elecerao ; fazIao defde logo par oão"O to,Defembargadores das ditas Cafas',Cor-: .~

tempo fllituro firn1e;e.folemne de r encia regedores, e Julgadores , e a tod'os meus
de qualquer direito,que por ellas lhes com~ Vaífallos· , que agôra faõ , e ao diante fo
petia , pára o-que deixariaó [eus' Afientos rem, dcfl:e Reyno , que affi o tenhg9 en
feitos' com to·da a legalidade na melhor . tendido, e 110S cafos occurrentes o façaó .
fôrma, que fazer fe pofiaõ; e conforman- executar.,: e tudo o q'ue em,contrario fe
do-me 'com os tres Ef!ados do ,Reyno; obrar -que defde agól:·a para entaó, como
hey por bem, que na fôrma referida, de-' fe feit naó fora'; porque efia Ley, e Dif..
ferindo á petiçaõ dos tres. Eftados, e po· .oíiça6. quero qu~ feja firme, em quanto
~onfentimentodelles, fe haja neíla parte a o mundn- durar. E para que venha ánoti
dita' Ley das Cortes de .Lamego. por de;. cia de to'dos, mando ao meu ChanceIlét
clarada; e: tendo neceífario, por det:ogada;, mór do P,-eyn(l) a faça publicar· em minha
de maneira qda'qui'por diante, e para to.;. ChanceIlada, e enviar a cópia del1a ,a to
tios os tempos futuros, os 'filhos, e de[cen,;; dos os Julgadores das Comarcas, fob meu
dentes do Rey,que legitimamente fucce- Sello,e teu .fignal,para que affi o fa~aõ exe~

der ~ fe~ Irmaó, qfalleceífe fem e11es, de· cu~~,c'OrtlO ndIa fe declara; e fe r~gifiará

vem fucceder por fU'a ordem, fem fer ne· 11$ lIvros do De{embargo do Paço, Cafá '
cefiària approvaçaõ ,. ou confentimento da Supplicaçaó, e Relaçaó do Porto,aon...
dos tres Efl:ados do Reyno,na5 obRantes de femelbanfes Leys fe coíturnaó regifiar;
as ditas Cortes-,' as quaes em tudo o mais e eíta pt'optia fe lallçará nos livros da Tor
ficaó em feu vigor. E nefta fórma, por fer re do 'T.ombo. Dada na Cidade de Lisboa
eílabelecida para focego do Reyno; man·,· a 12. de Abril. Thomás da Silva a' fez
do, e ordeno ao Princepe ; meu Cobre to- anno do N afcimento de N. S. JESU Chri·
dos ·muit'Ü amado, 'e' pi'ezado Filho, e bem fio de 1698. Franci[co Galvaõ a fez .-
affi a todos os outros Succeífores, quefo- efcrever. R E Y.

•
~ .

TI,TU L o CII'.
\

'.

.. ".'

, Dos Tu.tore~; e.. Curador s, que fe daó aos Orfaós.
A"R

, .
, A L V. <j\, R A; . defle Reyno nas Gortes,que fe celebráraõ

Em .qu·~je' determil1~u .a obJet:1Jancia, quefi neíl:a Cidade de Lisboa efte prefente anno,.
havia de ter na.~egel1c~a,eTutoria pela me pedira5 quizeífe por huma Ley fun-"
menoridade, ,ou iJ7capqcidade dos Reys.- damental dar- ·certa fórma ás Regencias,

Liv. 5. das Leys da Torre do Tombo;fot. q I. e Tutorias na menoridade,ou incapacida-
Li.~. 5· do Defembargo do Paso ,foto 16': verf. .de dos Reys fucceffi es, -pela pertur

N. I. E"U o Priricepe, como Reg~rite , e ('> çaó, que caufava ao E ado Politico à in
:. , 'Governadàr de'tles Reynos,e Se": .Çerteza da peffOoa , a quem.-t.ocava, e co.m- \ .

. 'nhorlos, faço faber aos que eíl:a' petencia dós pertend~lltes, prevalecendo .
minha Ley,eílabelecida em Cortes N'irern, 3,s mais das vezes o q ~erios convinha ,

f1J. ·.que; havei1do ferpeito ás repetida~ n.. ao b.ém do Rey~o,com 8ivifaõ .os Gran-
~ias, ·c'om'que a Nobrezat Povo ' Çlero des, e {eus parclaes , e con[ecutlv-amente

. .-./' C
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•
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r _~ ~....~llecçaó I. das Leys Ex vagantes,
~om faltns de rerpeito; e obediencia; c.o.m cia , em cada,hum de es ~ os ,e raráÕ
que a Monarchia fe expunha ao perigo oe na"tutéta, e regencHl os c~~co Ct,l JelJle

o

• _c......._

huma to~al rUlna,e com mais juilo receyo ros de Eflado mais ~Ul igos 110 e .rcicio,
na prefente occafiao, em que o Reyno Ce entrando nefle numer<l> o Pr~lado que en-

I achava com a privaçao do Senhor Rey tao fe achar. no Confe h de Efla o. ain-
Dom Affonfo VI., meu Irmao, pela rua da que feja mais mode °no, {; o dos
perpetua,infanavel incapacidade, e, na me~ IS Confelheiros ,co 'tan o aven-

, noridade da Infante, minha fobre todas do mai que hum, Breceda o lais anti·
muito amada, e 'prezada Filha; podendo go· e uccedendo 11 o {e achar Prelado
,acontecer o caro de mayor embaraço, e algt COIlfeI iro d Eflado aélual , en..
perturbaçaô, pela novidade deIle,. offe- trará n dito mero os cinco, com qua-
'recendo juntament~ os pontos, que com l,idade de çnfelheiro ft o, nqui--.----.......
'toda a attençao ti~haô examinado, e juI- {idor Géral, fendo fagrado, e nao o fendo,
gavaô por neceífarios, baftantes,e conve~ o Arcebifpo de Lisboa, e na falta de am'"
nientes, para tirar toda a «;)ccaíiao de du·, b()s, o Arcebífpo de Braga ou Evora,
vida, ajuHando-fe. ao exempl d s s preferindo o mais antigo na DIgnidade; e
dos Reys vizinhos, e 'dos m is d .Euro- havendo no ConfeIho de Efiado Eccle-
pa; Houve por bem depois de difc tida fi ico, lem fer Bifpo , ou Arcebifpo , fe
materia, e importancia della, com os d r guIará para a regencia, e tutoria por fua

. nleu Confelho , confiderando naô Cómen- antiguidade com os Seculares;' e naô po
te a utilidade ca Ley para o focego,e uti~ deraó concorrer dous Irmaos, ainda que
lidade publica, mas ainda a anticipada a- ambos fejaó do ConCelho de Eflado , e
ceitaçaõ dos Povos, conformar-me com mais antigos; e fómente entrar~, o que
o feu parecer, na maneira feguinfe: rlelIes for .anterior no exercicio de Confe-'

Que fàltando o Rey RegenteporJ~.or- lheiro de Efl:ado.
te natural, deixando Filho, ou Filha, ~i- Havendolnfanteunico,Irmaó do R,ey;,
mogenito, fucceffor , ou [ucce{fora , me- ()u Princepe defunto,elle,ou dos que hou
nos de quatorze annos) nomeando por. te~ ver, o mais velho governará, e terá a tu...
fiamellto, ou efcriptura, ,Tutor, or' Tuto- téla com os Confelheíros apontados, na
res 1que por feú Filho,ou Filha governem, fôrma referida, que terao votos confulti·
a e1le, ou a elles Tutores feja5 obrigados vos, fendo a decifaõ do Infante; e exce·
a obedecer todos os Vaífallos defles Rey- ptuando porém d'e1iberaçaõ-de caCamen-
nos 1 e Senhorios, affi, e na fórma,que de- to de Succ,effor;ou Succdfora do Reyno,
vi:lO obedecer ao mefmo Rey.. paz, tregoa, liga, e alheaçao de parte do

Que faltando por molte natural, priva- ERado; porque neRes cafos fe feguirá o
çaõ de cn tdimento, ou outro impedi- sue fe vencer por mais votos; e"empatan- .:..fi

menta legitimo o Rcy Regente, e a~ do, a parte1 a que fe acoflar o Infante pe
10meando Tutor, ou Tutores na b' rma la Gllalidade.
refc rida 1 ficando RaInha viuva Mãy dos ' E porqu~ prefente-mente fe acha depo-
dito Menores Succeífores do Reyno e~ o pelos nle[m05 Errados do exercicio
taes caCos ficará a Rainha fendo Tut . do governo defl:es ~eynos, e SenhorIos
dos fobredifos Menor86, e Governad ra o Senhor Rey Dom Affonfo·VI., me~
deIl:es Reynos, e Senhorios; porque natu- Irmaõ, pela rua incapacidade, e eu Ré
ralmente he a que nlais os deve amar, tra- gente delles, com huma unica Filha me
tar do feu augmento,e confervac;aõ; e co- llor de quatorze annos, jurada Sl1çce{for~

mo a tal ferao obrigados a obedecer to- defles Reyno$, e Senhorios na falta dQ
o ffi\ll de s Reynos, e Senho~ Senhor Rey Dom Affonfo e minha n~

d d' '1 ' ,, '~ urante. alta tute a, e em qu~nto fórma, em que eu fui jurado; quel:endo .
n o far~ . ... prover neíl:e caCo, e nos femelhantes , que
Qu Cu ede ld9 ~aõ di(pôr o Rey de- ao diante fucced'erem, auendendo< ao f04

funto nem fie.' ainha viuva , lVlãy do cerro, ~ tranquiHdade pub.lica concordia
, ucceífot,ou S ct:effora, ou ficando,faIle- enf e Vaífallos e conferva;aõ do Rey
eeo, ou cafar ~ Ul'ante a ~lltéln 1 e l'egen~ no; CJ eleno q\l~ {odo-s QS caf~~ardba pro-

vidos,

•

•

•

•
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Ao Livro quar das ·Ordenaçoés, Tít. i'o
VJ'~OS 'e~1 ort em á tntela, e regencia; fe, voto do Infal~te peIa quaIídade .

l·e lÓ, e ,·atiq.u m na mefl.11a fór"ma,' ,..E por evitar os inCO~Ve'llientes:

-n--o--ç~ _ .em .que. o Princepe j.urado imme" {te, ~ llC}$ mai.s Reynos viziqhol a
d-ütto S' ce{for, g?vernando, venha a faI~ ríencia tem mafhado na duraçaú das
lecer n n'leando TutQr , ou Tutores por telas,· e curadodas dos Reys, e Prince.
teíla ou e[cripturar na menorida-de pes, [eguindo o exemplo-do,mefmo R.ey- ,
<10 (e ,-,' or, ou SucGc{[ora no .Rey- no, e dos· vizinhos ; ~ando, e eftabeleço1, I

llQ ; po 1tJa-nto e{fe Tutor 7 ou Tutores. que chegando os Succeifores' deites Rey...
ovçl·na~áõ com o· mefmo poder, a ao- lio~ J e Senhorios, áidade d.e quatorze an:"

.. 1;jdade, q\lç os nomeados pelos ey, e nos .completos, ou cafandó a Filha Suc
.: (eráó na mefma conformidade o edeci.. ceifora antes delles, tomem logo o gover-

.. . c9S por todos os·VaífaJIos defles Rey.. no, caífando aefde agóra para entaõ a re~

, l~OS , e Senhorios. gencia do Tutor, ou Tutores.
Faltal1~o nomeaçaó nos tres cafos aci- : E os que contravier~m em todo, ou em

r,··, ' ma referidos morte natural., privaçaõ de parte á ~bfervancia, e inteira obediencia
_ .entendime.,Jt:o, ou outro impedimento le. deíla ·ey, ferao havidos por Reos no cd..

gitimo , ficando Princefa viuva , MãYdos. nle da 1ageftade offendida em primeira
Menores, Succe{fores do Reyno, em cada· abeça; e incorreráõ em todas as penas
bum deIles ficará fendo fua Tutora;e Re- em Direito eflabelecidas., e applicadas ao
gente deftes Reynos, e Senhorios a Prin- dito crime: e -mando ao Prefidente do
çefa mulher do dito defunt.o Princepe, na I Defembargo do Paço, Regedor da Cafa
n1e(ma conformidade,e com as condiçoés,. da Supplicaçaõ, Governador da Cafa ~do

çom q~~)lcadifpofio nas Rainhas viuvas. Porro', e aos Defenibargadores das ditas
, Faltando o Princepe fem nomear,e naó Ca(as, e a todos os Corregedores,Prove
:ficando juntamente 'Princefa viuva, Mãy dore~,Juizes, Jufliças,Officiaes,e Peífoas

'" dos ditos Menores, ou fallecendo, ou ca.. de., es meus Reynos , e Senhorios, que a
flmdo, durante a dita menoridade, gover.. ·çumpraõ; e guardem, e façaõ inteitamen;.

. 1 .aráõ, e teráó a tuteIa os cinco Conte- te cumprir, e guardar, 'como neUa fe cou
lheiros de BRado mais antigos con1 a fó1''' têm; e atl meu Chancellér mór, que envie
ma, e declaraçoes eRabelecidas no caro logo Cartas 'com o tra{h~do della,fob meu
-da morte dos Reys, fem nomeaçaó, e {em Sello, e {eu fignal, a todos os Corregedo..
ficar P~aÍnh3 viuva,. res, Ouvidores das Comaréas deftes Rey..

'. Havendo Infante unico Irmaó do Prin-- nos, e aos Ouvidores das Terras dos Do
cepe defunto, efte, ou dos que' houver o natarios, em q{le os_Co -regedores naó en
mais velho governará, e terá a tutela com traó por Correiçaó, para que a todos: feja
os Confe1hciros apontados, n.a fôrma ~efe-. notoria; a qual [e regHlará n5:; livros da
rida no caro da nlorte d'EI-Rey, tendo Mera do Defembargo do Paço, e nos das
votos confuItivos , fendo a decifclõ do ln- Cafas da Supplicaçaó, e Re1açaõ do Por--
fante; exceptuando porêm a deliberaçaõ , aonde [emelhantes Leys fe coflumaõ
do catamento do Succe{for, -ou Succeifo.. ifiar, e efla proprüt fe lançará na'Torre
ra do Reyno, 'paz, trfgoa, liga, ou alhea- . Tombo. Manoel da Silva ColIaç'o·a
·çaõ da parte do E{lac1o; porque nefles ca- fez em· Lisboa a 23. de Novembro de
fos [e fará· o-que Ce vencer por mais votos, H?74. Franci[co Gal~aó a fez efcl~ever •. '

" e empatàndo, a parte, a que-fe'~coflar O' - PRINCE,PE. '-

,
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T. A L ará, em··iJue ft determinou que 11e... Alvará, em quefi declarou .
5. llhz;m Vice-Rey, Capita'Ó Q-eneral, hrança das letras, -if e avao 'adas ao

lyDllifiro, Ol~ OjJicial deJz!fliça poJJa c'Ó-. ' t 1l do levantamento da 111oêda. I~ I

. ntercear porji,nem por outrem. pag.93' AI '1': ohre meJma materia com outras
Alvaráfobre'a mefl1a materia. 94" m, defJlJraçoês. ibi~.

TIT. Alvará, em queft declarou que os Tav~r- AlvaráJohre a m~fmct 1 ria com am~l~a ..
18. neiros , e peJJoas , que daã de comer aO$ ça'Ó a todas as letras '9" ierê das C'ÓquiJla$

pohres,eforqfleiros os na'Ó poJJa'Ó prender doBr'!Jil,e áe todas as mais do Re) /10. I l2. .

_ par dividas de .comer, e heber Oc. 95. Alvará, em queJe determúlq. e lla~ pgffa'Ó TIT.
T T. Alv~rá,emque fe determinouJe Jl(1(} u 1f~ cor!fl;ituirjuros,qu cenfos a rerro por me- ]o!,

:2 I. fazer pagamento COI dinhe '1'0 d cobre, nos de inte o mi{har eJ'c ~ 113·

. em mayor quantia,que de hum tr!f1(J'ó.96-!U.1~Y r ,em queJe mandou obJervat ooutro
T. Alvará, em lJue fe determinouJe na'Ó levan .a ima, a reJp~ito dos moradores do AI..
• tajJem o alugueres das cafas , depois da garve. . 114-

puMicaçaô da Ley das Decin s. ,ibid. Alvará,em fí fe revogou o'Outro aaima.ibid.
Alvará,em iffe determinou,if na'Ó tiv.eJfe lu- "Alvará, em' quefê tornOlt' a mandar pôr el1~ .

gar o levEtamêto dos a.!agueres,fí tiliha'Ó o.bJervancia omefmo Alvará. .1 I).
fcito os donos das.ca (JL.C.O.lJ {Lp.r exto Alvará, em, que Je determilldu que as pef-
do ertcaJ-go do qllarto e meyopor céto.97. "Ia pob , e 11l!feraz.'eis, que pagavaô

T T. Alvará,em fifi deter1!Jinollque,porJer êOll- cenjàs, pudf!1fem efcol/ler (lU oJuiz .4a
42. tra iiireito natural ocaptiveiro, na'Ó pu- Terra, em que vivrVfem, @1t oJuiz de

dlfifem cnptivar os Gentios do Brt!Jil. 8g. F dra 11zni8 vizinho, na(;fendo ademanda
AI ará, em que fe 'tornou a declarar a 111e- "CO}11 p~JJoa privilegiada. I 1~ •

fina liberda4e a favor dos GClltio'S do Alvará, em qlleJe ~etermi71a , que os tçJla- TIT.
Br'!Jil.· ",' . '100. melltosjeitos por Religiofos, em quefi 80.

Alvará, e Regimento da ordein, com 1ue.Je: deixa her(lJ1f.a, (JU legados parafuas Re- .~
haõ de embarcar os negros captivos de 'Jigioés,. nctô valha;;, 'nemft cumpra'Ó os
../l.ngo/a para o IJ:ftado do Br'!fll. 104. ditos legados, e heranças. ibid•. '

Alvará, em que fe determina que os negros, Alvaráfobre a mifma materia. 1 1;7.

qlle]e li hqjJem, em Qui/ambos fe mar- .Alvará, em, queJe declara', qlle podemJer Tr~li

cqjJem c017zfogo em huma ifpadoa. 108". de.sh'erdado~ osjilh~s, que cOlltrahirein 88•
. Alvará, em que]e determina que os' d~tes matrimonio cland~1l6. " iGid.

7· llaô pqjJaô exceder de doze 111,i! cruza Alvará, em quefi determinou que arepar- TIT./
na'Óelltrádoasle'gitimas,ehermzças.ib' . tiça'Ó dos prazo.sJe.façajJ por t;ltimaç~, 9-6• .

Carta, em queft determinou, que.f~ lla fJ
. ainda llt11uellas partes,em que havia ufa .

Ja'Ó àbl:igar a pagar rras os bens da Co- cOlltrm·io. . 118...

'rôa, e Ordens. 09. Alvará,~m fj fê det~rmin611 fj os Reys,Eífllc- TIT.
TIT. D,ecreto, em fj ft refolv~o, fJ llrJS cafos,em ,., - cederem /lOR~ no,~ antes deferem levou- 100..

o. a Ordenaça'Ó alterar alguma coufa, fj re- ~ados ,jurem lie guardm' os pri"vilegiosf

Jpeiteavs Regiment s,Jehadeguardar liberdades, efl'a/zquezasdelle. 119.
• {} d/;iver .dijpP.. o Ordellaça'Ó. ibid. -Alvará, em queft deu fJrm.a áL{z,ccej]~l~ de-

~'r~ ará, em qll le erminou, 'Jue as letras Reynos .com declaraça'ó feita fobre
-de éaTií.hi, iWell2 das Ilhas ,ft paga a~ s de Lamego: 120.

Jem dentro d1 telJ1pO , em 9viejJeni a p vará,em lleJe..d"&terminoll a oh[ervarzcia, TIT•
g~r; e éf fi .rjJ'lHk quinze diasJe naô pode- lJu~ (e havia de te<lla "Regencia, e Tuto- .1 12•.

.na~ pr~teflar, -efiçaria o rijeo por .c~l1ta .R1lJ,'lela meilOridade , 011 ilzçapqcidade dos _ "
tfasp~as,qdeixaremdeascobr(lr.180. T1t.ilf~ -. Hll. U

"' .. ( F . M:
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